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ÖNSÖZ
İkinci Dünya Savaşı, sosyal bilimler için önemli bir dönüm noktasıdır. Savaş sonrası,
kamuda oluşan gerginlikler, siyasal otoriteyi, erki, iktidarı arayışlara yönlendirmiştir. Bu arayışlar
siyasetin, politakanın daha etkin bir biçimde yürütülmesi adına bilim dünyasıyla daha yakın bir
iletişimi doğurmuştur. Özellikle ABD’için binlerce kilometre ötedeki savaşın, anlamlı
kılınabilmesi ve kamunun bu konuda ikna ediliyor olması temel sorun haline dönüşmüştür. Bu
sorun Jürgen Habermas tarafından “polikanın bilimselleşmesi” kavramıyla anılır olmuştur.
Politakının bilimselleşmesi, bir başka deyişle politikanın “daha iyi nasıl yönetirim” sorusuna yanıt
aramaya başlaması, özellikle ampirik çalışmaların sosyal bilimler alanında yoğunlaşmasına ve esas
alınmasına yol açmıştır. “Kamu ne düşünüyor?” sorusu temel soru olmuş ve bu sorunun yanıtı,
özellikle saha çalışmalarıyla, alan çalışmalarıyla verilmeye çalışılmıştır. “Toplum mühendisliği”
kavramı, bir başka deyişle toplumu nicel verilerle ifade etmeye çalışma, ikinci dünya savaşı sonrası
sosyal bilimler alanında bazı bilim dallarının önem kazanmasına yol açmıştır. Sosyal psikoloji,
iletişim bu sürecin sonrasında ağırlık kazanmaya başlamış ve kuramsal çalışmalar yol almaya
başlamıştır.
Bu tarihsel akış, “kamuoyu araştırmaları”nı bir araç haline dönüştürmeye başlamıştır.
Kamu ne düşünüyor sorusuna yanıt, yapılan anketlerle verilmeye başlanmıştır. Örneğin İkinci
Dünya Savaşı’nın yarattığı kayıpları, Amerikan toplumunda kabul edilebilir biçimde sunmaya
çalışmak için sokağın sesi öğrenilmeye çalışılmıştır. Bozulan moralin toparlanmasının temel
argümanlarını tespit etmeye çalışmak, ABD için, savaş sonrası sözkonusu araştırmaların
yoğunlaşmasına yol açmıştır. Uygulamanın doğurduğu yoğunluklar, bilim dünyasında bu alana
bakışı da bir disiplin altında toplamaya başlamasına yol açmıştır. Teknik olarak II. Dünya Savaşı’nı
kilometre taşı olarak yorumlamakla birlikte, özü itibariyle kamunun ne düşündüğünün tarih
boyunca sürekli sorgulandığı ve bunun önemine düşünürler tarafından dikkat çektiği bilinmektedir.
Platon’dan, Aristo’dan beri yönetilenler ve yönetenler arasındaki ilişkiler tanımlanıyor bilindiği
üzere. Yönetilenlerin sorgulanması, XX. Yüzyıl içinde, sosyal bilimlerdeki nicel gelişmelerle daha
teknik bir boyut kazanmış ve bu alanda yürütülen çalışmaları yoğunlaştırmıştır. İlk kez 1922’de
Walter Lippman’ın açık bir biçimde tanımladığı “kamuoyu” bugün günlük halk dilinde bile
yoğunlukla kullanılır olmuştur. Bu ders kapsamında sözkonusu süreçler irdelenerek, bu konudaki
temel kuramsal yaklaşımlar aktarılacaktır. Bu tartışmaların en güzel tarihsel örneği de II. Dünya
Savaşı sonrası ABD’ye giden Frankfurt Okulu temsilcilerinden Adorno’dan gelmiştir. O dönem
içerisinde Radio Project adıyla Lazersfeld ve ekibi tarafından yürütülen çalışmalara dahil olan
Adorno, çalışmanın nicel boyutundan duyduğu rahatsızlığı; “kültür ölçülemez” diyerek dile
getirmiş ve çalışma grubundan ayrılmıştır. Kamuoyu’nun varlığı, yokluğu tartışmasının da
yapıldığı bu zorlu alana bir nebze ışık tutmak amacıyla derlenen bu çalışma “alan”a eleştirel
bakmayı esas almıştır.
Doç. Dr. Veli POLAT
İstanbul, 2016
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YAZAR NOTU
Kamuoyu Araştırmaları dersi, çok gündemde olan ve tartışılan seçim araştırmalarıyla daha
da ilgi toplayan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, kamuoyu araştırmalarıyla
toplumun manipülasyonu özgülünde tartışmaların yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Öte taraftan
araştırmaların medyada yayınlanması durumu da ayrı bir tartışma konusu olarak karşımıza
çıkacaktır. Örneğin bu konuda uluslararası platformda oluşmuş sivil inisiyatiflerden de söz etmek
olasıdır. Artikel 19, bunlardan biridir. Artikel 19, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19.
Maddesinden yola çıkarak hareket eden bir inisiyatif. Bu inisiyatif, “Gelişmekte Olan Ülkelerde
Yayıncılık” üzerinden, kamuoyu araştırmalarının yayınlanmasına ilişkin kimi ilkeleri gündeme
getirmektedir. Elbette sözkonusu ilkeler Dünya Araştırmacılar Birliği tarafından da yoğunlukla dile
getirilmektedir. Araştırmaların yayınlanması salt, politik bir etkileme aracı değil aynı zamanda
tecimsel yönlendirmeleri de içerecek durumdadır. Kuşkusuz araştırmaların etkisi konusundaki
tartışmalar “medyanın toplum üzerindeki etkisi” tartışmalarını da akıllara getirmektedir. Sonuçta
araştırma sonuçlarının yayıldığı, ilan edildiği, paylaşıldığı alan; medyadır. Medyanın son
teknolojik gelişmelerle birlikte “yeni medya” mecrasını da dahil etmiş olması bu sorun etrafında
odaklanan tartışmaları daha da hacimlendirmiş ve genişletmiştir.
Dolayısıyla sözkonusu ders, son derece güncel tartışmaları da içeren bir spekturuma
sahiptir. Bu özelliğiyle, ilgi toplayacağı ve üzerine ek okumalarla yeni çalışmalara yol açacağını
söylemek çok da yanlış bir tespit olmasa gerekir.
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1. TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE KAMUOYU

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Bu bölüm içerisinde “Kamuoyu”nun tarihsel süreç içerisindeki konumu irdelenmektedir. Bu
tarihsel süreç, Atina Dönemi’nden başlayarak, Aydınlanma Dönemi’ne kadar olan gelişmeleri
kapsamaktadır. Bu dönem içerisinde öne çıkmış düşünürlerin ki, bunların arasında Aristo, Platon,
Cicero gibi isimler var, görüşlerine yaklaşımlarına yer verilmiştir. Kavramın yeni bir kavram
olmadığı, dolayısıyla tarih içerisinde farklı biçimlerde olsa da yer aldığını bu bölüm içerisinde tespit
etmek olasıdır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Atina döneminde kamuoyu araştırmalarıyla ilgili gelişmeler nelerdir, söz konusu
dönemdeki düşünürlerin kamuoyuna ilişkin yorumları nelerdir?
2) Roma döneminde kamuoyu araştırmalarıyla ilgili gelişmeler nelerdir, söz konusu
dönemdeki düşünürlerin kamuoyuna ilişkin yorumları nelerdir?
3) Feodal döneminde kamuoyu araştırmalarıyla ilgili gelişmeler nelerdir, söz konusu
dönemdeki kamuoyuna ilişkin yorumlar nelerdir?
4) Aydınlanma döneminde kamuoyu araştırmalarıyla ilgili gelişmeler nelerdir, söz konusu
dönemdeki kamuoyuna ilişkin yorumlar nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kamuoyunun tarihsel
gelişimi…

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Antik Yunan, Roma ve Feodal
dönemle birlikte Aydınlanma
sürecinde kamoyunun önemi
konusunda yoğunlaşılır.

Tarihsel akış içerisinde temel
yapıtlara başvurularak ve siyasal
düşünceler tarihi konusunda
yapılacak okumalarla kazanım
daha kapsamlı bir hale
dönüştürülebilir.

4

Anahtar Kavramlar


Aristo



Platon



Cicero



Feodal Dönem



Aydınlanma Dönemi

5

Giriş
Kamuoyu konusunda temel kuramsal yaklaşımlara ışık tutan ya da sözkonusu yaklaşımları
değerlendirmeyi sağlayacak olan hiç kuşkusuz sürece ilişkin tarihsel gelişim konusunda bilgi
edinmekle olasıdır. Kavramsal olarak yorum için, antik dönemden aydınlanmaya kadar olan süreçte,
gelişmelerin neler olduğu, konusunda kaçınılmaz bir zorunluktur, tarihsel süreç hakkında bilgi
edinmek. Örneğin Platon’un temel yapıtı “Devlet” konusundaki düşüncelerinden yola çıkarak,
kamu-devlet ilişkisini yorumlamak olasıdır. Yine, 21. Yüzyılın önemli açılımlarından biri olarak
karşımıza çıkan “kamu diplomasisi” gibi kavramların da temelinde, süreçteki demel düşün
değişimlerinin etkin olduğunu söylemek gerekir. Platon’un devlet yönetimini bilgelere tahsis etmesi
ve o bilinen yorumuyla bilgelerin mayasının, hamurun altından olduğu vurgusu, yönetim
tanımlamasındaki elitisit yaklaşımı ortaya koymaktadır. Dolayısıyla devlet yönetimi öylesine
önemli ve değerli bir eylemdir ki, bu herkese teslim edilebilecek bir eylemlilik değildir. Bu anlayışın
bugün bile “oy” konusunda magazin dünyasının tartıştığı “çobanın oyu ile benim oyum aynı mıdır?”
sorusuyla tartışıldığı söylenebilir. Yine iradenin yansıması konusunda yapılan yorumlar da bu
tarihsel yaklaşımı zorunlu bir ön yüklenim olarak karşımıza çıkarmaktadır.
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1. TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE KAMUOYU
1.1. Atina Dönemi
Akademik çalışma içerisinde geriye yöneliş, yaşananların bir kamuoyuna ilişkin kapsamlı
çalışmalardan biri de Nejdet Atabek ve Erdal Dağtaş'ın gerçekleştirdiği "Kamouyu ve İletişim" adlı
çalışmadır. Tarihsel süreç içerisinde kamuoyu kavramını irdeleyen çalışmada, Antik Yunan dönemi
kamuoyunun başlangıcı kabul edilmiştir.1 Kavramın böylesine geriye dayandırılması
"demokrasi"yle açıklanabilir. Antik Yunan'daki "yurttaşların" oy kullanması, bir başka deyişle
siyasal katılımının kamuoyunun doğmasına öncülük ettiği ileri sürülmektedir. Düşündüklerini
"yurttaşlık" hakkıyla açıklama konumundakilerin, düşüncelerini bir anlamda "kamusal" alan
biçiminde tanımlanan Agora'larda açıklaması, kamuoyunun ilk biçimlenişi olarak görülmektedir.
Demokrasi, kavramı ergin nüfusu 200 bine varan Atina'da, özgür olanların sayısı 125 bin,
bunlar arasında siyasal hak taşıyanların sayısı da 50 bindir.2 Tarihsel sürecin açıklanması da
gösteriyor ki, kamuoyu bireyin toplumsallaşma uğraşıyla gündeme gelmeye başlamıştır. Bu noktada
Antik Yunan'da kentin sorunlarını tartışmak üzere biraraya gelen yurttaşlar, düşüncelerini
açıklayarak ortak yaşamın gereklerinden birini yerine getirmişlerdir. Bu eğilim, Sophokles'in
Antigone'sine kadar dayandırılmış ve sözkonusu oyun içerisinde genel kanının, düşüncenin
yansıması doğrultusunda açıklamalara gidilmiştir. İsa'dan önce 442'de yazılan yapıt, Antigone'nin
kardeşi Polyneikes için verilen emre karşı direncini anlatır. Bir başka deyişle Hükümdar Kreon'un
emri gereği Polyneikes'ın cesedi çıplak olarak savaş alanında bırakılacak ve vahşi hayvanlara
terkedilecekti. Emir, Yunanlılar' da genel kabul gören adet ve yasaları hiçe sayıyordu. İşte bu karar
ardından Antigone "mukaddes kardeşlik vazifesini" yerine getirme kararı almıştır.3Anlatılan bir
anlamda toplumsal yaşam içerisinde düşüncelerin açıklanması ve bu düşünceler sonucunda bir
düzeneğin, yapının kurulmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla düşüncelerin, duyguların kamusal alana
yansıması Antik Yunan'a kadar uzanmaktadır.

1.1.1. Platon
Bu dönemde siyasi düşünce tarihinin önemli kaynaklarından biri Platon' a kadar uzanan bir
inceleme genişliğini de kapsamaktadır. Platon'un yöneten ve yönetilenlere ilişkin düşünceleri, aklın
ve bilginin önemiyle açıklanabilir. Platon'a göre idealar evreni ve nesneler evreni vardır. Bu iki
evrene ilişkin iki bilgi türüne değinen Platon, "ruhun idealar evreninde edindiği, salt akıl yoluyla
edinilen bilgi, gerçeğin doğru bilgisidir, "episteme”dir4 demektedir. Oysa buna karşın nesneler
evreninde insan duyularıyla elde edilen bilgi, nesnelerin gerçek varlıkların kopyası olmasından
ötürü gerçeğin bilgisi değil "doksa"dır, sanıdır.5 Sözkonusu yaklaşım özellikle Devlet adlı yapıtında
kimi düşünürlere göre görünürdeki (eksoterik) yanısıra dikkatli araştırma yapanların
algılayabileceği gizli(esoterik) bir anlam yüklediği savı da Aladdin Şenel tarafından Eugene F.
Miller'e atıf yapılarak dile getirilmiştir. İşte tüm bu açıklamalar Platon tarafından yönetenlerin
ATABEK, Nejdet; DAGTAŞ, Erdal; "Kamuoyu ve İletişim", Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel
Araştırma Çalışmalan Vakfı Yayını, Yayın No: 139, Eskişelıir-1998, S. 143.
2
ŞENEL, Alaeddin; "Siyasal Düşünceler Tarihi", Bilim ve Sanat Yayınlan, Ankara-1996, S. 122.
3
SOPHOKLES, "Antigone", Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlan, Ankara- 1 946.
4
ŞENEL, Alaeddin; A.g.y., S. 145.
5
A.g.y., S.145.
1
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tanımlandığını göstermektedir. Bu anlamda sıradan insanların algılama güçlüğü yaşadığı ve bu
nedenle idealar evreninin derinliklerini kavramakta güçlük çekeceği düşüncesiyle Atabek'in de
belirttiği gibi filozofların, bilgelerin yönetimini onayan bir anlayış egemendir Platon' da. (Devlet'ten
bir alıntı: "Bu toplumun birer parçası olan sizler birbirlerinizin kardeşisiniz. Ama sizi yaratan tanrı,
aranızda önder (yönetici) olarak yarattıklarının mayasına altın katmıştır. Onlar bunun için baş tacı
olurlar. Yardımcı (koruyucu) olarak yarattıklarının mayasına gümüş, çiftçilerin ve öteki işçilerin
(besleyicilerin) mayasına da demir ve tunç katmıştır. Aranızda bir hamur (maya) birliği olduğuna
göre, sizden doğan çocuklar da herhalde size benzeyeceklerdir. [demek ki, altın mayalıdan altın,
tunç mayalıdan tunç mayalı çocuk doğacaktır].". Kamuoyu kavramını tarihsel süreç içerisinde
irdeleyen bir diğer ad da, Arsev Bektaş'tır. Bektaş, "Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi adlı yapıtında
Eski Yunan dönemine ilişkin bilgiler vermekte ve Platon'un gerçeği, ancak ve ancak "... filozofların
mantıksal düşünce sisteminde ... ,,6 gördüğünü belirtmektedir. Platon'un bu yaklaşımlarını bir adım
daha ileri taşıyarak, “kanaatlerin aldatıcı ve gerçekten uzak”7 nitelik taşıdığını savlamıştır.
Kamuoyu kavramına ve insan tutum ve davranışlarının ölçümlenmesine ilişkin araştırmaların eylem
ve düşünce arasındaki ayrımın insan ögesi süzgeciyle, arıtımıyla ne denli ayrıştığını göstermektedir.
Seçim sürecini irdeleyen çalışmalar da bu anlamda aldatıcı ve gerçeği ne ölçüde yansıttığı tartışması
köklerini, kaynağını bin yıllar öncesinde bulmaktadır.

1.1.2. Aristoteles
Sokrates'i konuşturarak "dialog"ları yazan Platon'un öğrencisi Aristoteles, kamuoyunun
tarihsel gelişimi içerisinde anılması gereken bir başka düşünürdür. Platon'un öğrencisi, Platon'un
idealizminden sıyrılarak, ideolojik kapsamdan sıyrılıp daha bilimsel bir yaklaşım sergileme uğraşına
girmiştir. Bu uğraş sonucunda Aristoteles, gerçeğin tümel bir kimlik taşıdığını ileri sürerek bu
anlamda doğru bilginin tekil değil, tümel bilgi olduğunu savunmuştur. Platon'un nesneler ve idealar
evreninde, ideanın, nesnelerin özünde içinde bir öge biçiminde görmüş ve belli ölçülerde bir karşı
çıkışı adlandırmıştır. Ticaretin, siyasal erdem üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerini gerekçe
göstererek Aristoteles, yurttaşların ticaretle uğraşmalarını doğru bulmamaktadır. Bu anlamda
yurttaşlık erdemini yaşayacak ve yaşatacak tek sınıf kalmakta o da tek sözcükle "aristokratlar"
olarak tanımlanmaktadır. Yönetimin, iktidarın kimin elinde olacağı konusuna ağırlık veren
Aristoteles, aristokratların diğer bir deyişle seçkinlerin (en seçkinlerin) yönetiminin süreklilik
kazanması durumunda, bu olanaktan yararlanamayanların sayısının dikkat çeken boyutlarda
artacağını ileri sürmüştür. Bu anlamda iktidarın zaman zaman bu dikkat çeken çokluğun da elinde
olması gerektiği düşüncesi, Aristoteles'in sözkonusu iktidarın koşullarını zorunluluk, yükümlülükler
düşüncesiyle ortaya koyar. Bu noktada halk, bireylerin tek tek değil ancak toplanarak biraraya
gelmesi durumunda erdemler çoğalarak doğru bulunacak ve akıllar öne çıkabilecektir. Bu yaklaşım
bir anlamda "birlikten güç doğar" mantığıyla ileri sürülmüş ve birbirlerinin eksikliklerini
tamamlayacakları düşüncesine kaynaklık etmiştir. Öte yandan bir önemli gerçeğin altını çizmekte
ve bozulma, yanlış karar alma karşısında çokluğun, "kitle"nin daha fazla direnç göstereceğini ileri
sürmüştür. Yanılma payının kitlede daha az olacağını vurgulayan Aristoteles, “…kamuoyunun
yargılarının yerinde olacağı görüşünü de çokluk yönetimini destekleyen bir kanıt”8 olarak
göstermektedir. Görüldüğü üzere Atina döneminde kitle, çokluk, kalabalık olgusu bir çekince
BEKTAŞ, Arsev; "Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi", Bağlam Yayınlan, İstanbul-1996, S. 14.
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yaratmıştır. Bu çekince, bir anlamda bugünlere belki Neumann'ın “Suskunluk Sarmalı” kuramına
kadar uzanan sürecin bir başka özetçesidir. Genel yaklaşım çoğunluğun, kalabalığın yanlış
düşünmeyeceği noktasında yoğunlaşmıştır. Bu anlamda kamuoyu ve Suskunluk Sarmalı kuramı için
İ.Ö. 4. ve 3. yüzyıllara uzanan bir serüvenden, gelişim çizgisinden sözetmek olasıdır. Devletin
yönetiminde kişi sayısının önemsizliğine dikkat çeken Aristoteles, insanda erdeme dönük doğal bir
yatkınlığın bulunduğunu ve bu özelliğin devlet tarafından değerlendirilmesi gerektiğini savunur.
Hükümet biçimlerinin doğruluğu, yanlışlığının kararı, ancak ve ancak yurttaşların bilgili, soylu
bilgilerle donatılmasıyla olasıdır.9 Bu bir anlamda o dönemde bilginin, eğitimin temel insan hak ve
özgürlükleri açısından güvence altında bulunması gerektiği yönünde bir düşüncenin insanoğlunun
yüzyıllar önce gereksinim duyduğu bir zorunluluk gibi gözükmektedir. Bu anlamda sözkonusu
sürecin bilgili, eğitimli yurttaşları siyasal erkin, devletin tanımlanma ölçütü gibi görmek,
değerlendirmek bugün için de pek de yanlış bir ölçüt olmasa gerekir.

1.2. Roma Dönemi
Roma Dönemi, siyasal düşünce açısından Eski Yunan'ın bir kopyası gibi adlandırılmaktadır.
Bu dönemin en karakteristik özelliği, kamusal alanlarda gösterişli yapıların varlığıdır.10Roma
İmparatorluğu coğrafi anlamda oldukça geniş toprakları kapsıyordu. Dolayısıyla İspanya'dan Batı
Anadolu'ya kadar uzanan bu alanda Romalılar etkin ve etkili bir ulaşım ve haberleşme ağı kurmaya
çalışmışlardır. Daha çok eyleme dönük bir dönem kimliğiyle öne çıkan Roma Dönemi, siyasal
düşünüş açısından Atina'yı izlemek durumunda kalmış ve siyasal örgütlenme açısından önemli bir
aşama katederek bugüne kadar kaynak kimliğini koruyan Roma Hukuku'nu yaratmışlardır. Siyasal
örgütleniş biçimi "civitas" adı verilen bağımsız kent devletleri biçimindedir.

1.2.1. Cicero
Roma'nın en önemli düşünürlerinden biri Cicero'dur. Cicero da devlet kavramı üzerinde
yoğunlaşmış ve bu alanda yapıtlar vermiştir. Nitekim Cicero, dikkate değer bir devlet tanımı
yapmıştır. Bu tanıma göre devlet" ... halktan başka birşey değildir. Halk deyince herhangi bir
biçimde biraraya toplanmış olan rastgele bir yığın değil, ortak bir yarar, amaç ile uyum halinde
bulunan, hukuksal bağlarla birleşmiş insanlar topluluğunu anlatmış oluruz ..... Böylece ben,
monarkların uyruklarına karşı duydukları sevgiden dolayı krallığı, akıl vermedeki bilgeliğinden
dolayı aristokrasiyi, özgürlüğünden dolayı da demokrasiyi yeğliyorum... Bir kez, bir kamu
devletinde, egemen ve monark niteliğinde bir öğe olmalıdır. İkincisi, bazı yetkiler aristokrasiye
ayrılmalıdır... Üçüncüsü, belli bir takım konular karar ve yargılama için halka bırakılmalıdır?"11
Yönetilen anlamında Cicero çok önemli bir tanımlama yapmıştır. Halk, herhangi bir biçimde
biraraya toplanmış, rastgele bir yığın değil, ortak bir yarar, amaç ve uyum içerisinde, hukuksal
bağları bulunan bir kitleden sözedilmektedir. Kamuoyu kavramının temel yapıtaşının Cicero
tarafından tanımlandığını söylemek olasıdır. Bugünkü anlamıyla toplumsal yapının dinamiği
içerisinde olaylar ve olgular karşısında tutumlar, tavırlar sergileyen ve düşüncelerini açıklayan her
toplumsal birimin genel özelliği Cicero'nun bu tanımlamasında görülmektedir. Romalı Cicero'nun
bu sonuca varması bir rastlantı değildir. Roma İmparatorluğu'nun ulaştığı boyutlar, deneyimler bu
GÖKBERK, Macit; "Felsefe Tarihi", Remzi Kitabevi, İstanbul-1990 (6.Basım), S. 89.
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sonuçları doğurmuştur. Birikimin, deneyimlerin bir yansımasıdır. Çok değişik kültürleri, dinleri,
siyasal ve ekonomik sistemleri barındıran bir yapının olağan bir gelişim sürecinde bu düşüncelere
varılması bir şaşırtıcılık taşımamaktadır.
Roma Dönemi hakkında üzerinde durulması gereken bir önemli öge de Roma Senatosu'nun
görüşme tutanaklarının halka yansımasıdır. Acta-diurna, adıyla yayınlanan tutanaklar yaşanan süreç
içerisinde tarihi belgelere dönüşmüştür: "Acta diurna Acta populi ya da Acta publica Julius Caesar'ın
resmi uygulamalarını ve kamuoyunu ilgilendiren haberleri yayımlanmaya yönelik düzenlemeleri
soncunda ortaya çıktı. İ.Ö. 27’den sonra, imparatorluk döneminde Acta diurna bir tür günlük gazete
haline geldi ve bir ölçüde modern gazetenin işlevlerini gördü."12
Görüldüğü üzere kamuoyu yapısal dönüşümünü, değişimini yavaş yavaş gerçekleştirmeye
başlamış ve önemli sayılabilecek boyutta siyasa merkezinde konuşulanların dışarıya yansıtılması
gereği duyulmuştur. Ardından bu süreç "günlük gazete"yle tanışılmasına olanak vermiştir. Atabek,
o döneme ilişkin gelişmelere değinirken, kamuoyu olgusunun Roma' da biçimlenmesine ilişkin bir
anlamı da çoğunluğun "kanaati" anlamına gelen "fama et rumores" sözünü anımsatmıştır. Atabek'in
kamoyu ile ilintili gördüğü bir başka söz de "consensus populi"dir. Anılan sözün Romalı hukukçular
tarafından kullanıldığını belirten Atabek, latince atasözü "Vox Populi, Vox Dei" (Halkın sesi,
Hakkın sesi) anlamına geldiğini belirtmiştir. Bu süreci dinsel dalgalanmalar ve etkiler izlemiş ve
Roma halkının kamusal yaşam biçimi içerisinde Hristiyanlık bir ilke kimliğiyle dikkatleri üzerinde
toplamaya başlamıştır. Bu konuya ilişkin gelişmeler üzerinde yoğunlaşan bir başka ad da hiç
kuşkusuz Prof.Dr.Jur. Alim Şerif Onaran'dır. Roma Dönemi'nde kamuoyuna ilişkin gelişmeleri
inceleyen Onaran, "hitabet"in Roma' da kamuoyunun oluşumunda etkinliği üzerinde durmuş ve
Çiçeron'un söylevlerinin önemine dikkat çekmiştir.13Onaran, Roma' da "söylenti" deyiminin
genişleyerek "fama et rumores" biçimine kavuştuğunu ve bu terimin çoğunluğun kanısına karşılık
gelmekle birlikte karşıtların kimi art istemlerine de güç kattığını belirtmektedir.

1.3. Feodal Dönem
Tarım, ortaçağa doğru yolalan toplumsal yapıda önemli değişimlerin maddi kaynaklarını
yaratmıştır. 11 ve 14. yüzyılda Avrupa' da ekilebilir alanların artması14 ve elde edilen ürünlerin,
gelişen çeşitli üretim teknikleriyle işlenebilmesi, değişimin de habercisi olmuştur. Ekonomik değer
artışı, beraberinde küçük odaklı merkezler etrafında görece bir nüfus yoğunluğu yaratmaya
başlamıştır. Bununla birlikte profesyonel askeri güçler gündeme gelmeye başlamıştır. Feodalizmin
en büyük özelliği örgütlenmiş ve kurumsallaşmış bir devlet yapısının bulunmayışıdır. Elde bulunan
arazi miktarı büyük ölçüde yönetimin kimin elinde olacağını belirleyen temel öge niteliği
kazanmıştır. 500-100 km-lik alan içerisinde öne çıkan gücün, elinde daha az toprak bulunduranları
koruyacağı koşuluyla yaratılan düzeneğin adı feodalizm olmuştur. Feodalizm Avrupa'da krallığa
doğru gidişin önünü açmıştır. Fransa' da derebeylerin ortaklaşa seçtikleri kral, Fransız Devrimi'ne
kadar önemli bir tarihsel dönemi kapsamıştır. Öte yandan Almanya'da da benzer gelişmeler
yaşanmış, İngiltere ise kimi değişikliklerle bu süreci izlemiştir. Sander' e göre Feodalizmin en
12
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önemli özelliği daha önce de vurgulanan lord ile vassal arasındaki "karşılıklılık esası"dır. Bu
değerlendirmenin ardından Sander'in değerlendirmeleri arasında yer alan en önemli belirlemesi ise
Feodalizmde mutlak hükümranın bulunmamasıdır. Kral ile halk ve lord ile vassal arasında bir
sözleşmenin varlığından sözeden Sander, bu sözleşmenin doğurduğu sonuçların geleceğin "anayasal
hükümeti"nin zeminini hazırladığını belirtmiştir. Feodal döneme ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Atabek ise sözkonusu dönemde Hıristiyanlığın etkisiyle birlikte "mutlakiyetçi sistemin",
"dogmatik eğitimin" kamuoyunun siyasal etkinliğini son derece olumsuz etkilediğini
vurgulamaktadır.15
Feodal dönem içerisinde bir meşrulaşma arayışı dikkatleri çeken bir özelliktir. Siyasal
odaklar arasında "sözleşme" boyutunda bir zeminin yaratılması ve karşılıklı yükümlülüklere
dayanan uygulamalar, bir kamusal düzenek, işleyiş yaratıldığını göstermektedir. Herşeyden önce
bir "feodal meclis" varlığı dikkat çekmektedir. Halk, kral, lordlar, vassallar arasında bir anlaşma
sözkonusudur. Bu anlaşma dönemin yapısal özelliklerinin dışında zorlayıcılık niteliği taşıyan bir
yapı, süreçtir. Kuşkusuz, halk düzeyinde hakların sınırlılığı ve özgürlüğü kısıtlayan yaptırımların
varlığı tartışılmazdır. Ancak, buna karşın her ne kadar serflerin siyasal hakları bulunmasa da;
gözetilen, dikkate alınan ve karşılıklı beklenti içerisine girilen geniş bir kitleden, yoğunluktan
sözetmek de olasıdır. Bu döneme ilişkin önemli bir tarihsel belgeyi de anmak gerekir. Sözkonusu
belge "Magna Carta"dır (Büyük Ant). Sözkonusu belge 1215 yılında İngiliz Kralı'na (Yurtsuz John)
yirmibeş baron tarafından kabul ettirilmiştir. Bu belgeden yapılan şu alıntı o dönemde kamuoyuna
ilişkin gelişmelere ilişkin bir fikir vermektedir. "Bu yirmi beş baron, ki aralarında tüm ülkeyi
payetmişlerdir, bizi güçlerinin yettiği her şekilde sınırlayacaklardır ve baskı altında
tutacaklardır ... onların yargılarına göre gereken önlemler alınıncaya kadar."16 Üst düzeyde bir
zorlayıcılık, baskı; nesnel gelişmeler karşısında oluşan düşünceler, fiziki bir uygulamaya
dönüşmektedir. Ancak, 'bu dönüşüm bir ortak düşünce bileşkesi değil midir?' yanıtlanması gereken
bir sorudur.
Kuşkusuz bu sürecin çok önemli ve anımsanması gereken bir ögesi de dindir. Hristiyanlığın,
etkisinin oldukça boyutlandığı ve anlam kazandığı bir süreci de anımsamakta yarar vardır.
Toplumsal yapı içerisinde görüşlerin oluşumunda din de önemli bir belirleyen ve etken
konumumdadır. Ticaret, din gibi gelişmeler bir başka dönemin, yapının ön hazırlayıcıları olmuştur.
Ancak 19. yüzyıla kadar Avrupa tarihini çizelgeleştiren Sander, aşağıdaki gibi önemli bir yapıyı
sunmuştur.
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Sander, bu dört nokta arasındaki ilişkiyi "dört köşeli mücadele" biçiminde
değerlendirmektedir. Yukarıdaki çizelge bir anlamda "yetki mücadelesi" biçiminde değerlendirilen
bir süreçte düşüncenin biçimlendirilmesi, yönlendirilmesi açısından egemen güçler ya da düşünce,
kanaat önderlerinin bu noktada hangi kimlik ve yapıda ortaya çıktığını algılama açsından değer
taşımaktadır.

1.4. Aydınlama Dönemi
Aydınlama öncesinde toplumsal, siyasal, ekonomik gelişmeler, önemli bir sınıfın oluşumuna
katkıda bulunmaya başlamıştır. Feodal beylerin, serflerin dışında "ruhbanlar", "savaşçılar",
"zenaatkarlar" diye adlandıralan toplumsal gruplardan, ögelerden de sözetmek gerekir. 11.
yüzyıldan sonra güçlenen ve giderek ağırlığını duyumsatmaya başlayan "tüccarlar" kendini
göstermeye başlamıştır.18 Ticaretle uğraşan ve bu yolla geçimini sağlayan tüccarlar zaman
içerisinde akçasal gücünü duyumsatmaya başlamıştır. Sözkonusu gruba "burg"da (kentte) yaşayan
anlamında "burjuva" (kentsoylu) denmeye başlamıştır.19
Toplumsal dokunun, yapının değişmesinde etkin ve etkili iki gelişme de, ki bu iki gelişme
yine öncül güçler arasında değerlendirilebilecek ve aynı zamanda "toplumsal hareketlilikler"
gözüyle bakılacak "Rönesans" ve "Reform”dur.20 Yoğun sanatsal üretimin ardından gelen ve
17
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toplumsal yapıyı yeniden biçimlendiren reform; toplumsal dinamikler, odaklar açısından yeni
yapılanmaların altına imza atmıştır. Özellikle dinsel gücün güç kaybına uğradığı süreçte
kentsoyluların yönetimde etkinlik arayışı, düşünsel anlamda yönetim biçimlerini, devlet aygıtını
sorgulamayı gündeme getirmiştir. Bir anlamda özgürlük arayışı yeni toplumsal güçler tarafından
dile getirilmeye başlamış ve kamuoyu kavramı da bu süreç içerisinde anılmaya başlamıştır. ProfDr.
Toktamış Ateş, bu döneme ilişkin görüşlerini şöyle dile getirmektedir. " ... 'aydınlık çağı' insan
aklının egemen olmaya kararlı olduğu, insan aklının ön plana çıkmaya çabaladığı bir dönemdir. Bu
yönüyle "rönesansın" ve "humanizmin" bir uzantısı, bir tamamlayıcısı durumundadır. (…) Avrupa
insanının kendine güvenini arttıran sürekli bir ilerleme, geçmişin 'karanlığını' geride bırakıyordu.
Bağımsız bireyin 'aklı' her türlü 'gelenek' ve 'otorite' görüşünün üzerinde yer alıyordu.21
Aydınlanma süreci, Avrupa'da Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere üç ana eksen
üzerinde gelişim sergiledi. İngiltere bu anlamda diğer iki ülkeye oranla daha hızlı ve köktenci bir
yaklaşım sergilemiştir. Cherbury Lordu Erbert gibi düşünürlerin öncülüğünde başlayan akım, John
Locke' da "insan aklına dayanan doğal bir din çerçevesinde toplanmak”22 düşüncesiyle biçim
almıştır. Fransa, aydınlanma süreci açısından daha yumuşak bir süreç yaşamıştır. Sonuçta
aydınlanma süreci kentsoyluların ekonomik güçlerini, siyasal anlamda tanımlayabilme uğraşları;
humanizma temelinde biçimlenen açılımları gündeme getirmiştir. Özgürlükler mücadelesi, önemli
ölçüde siyasal katılım düzleminde kendini göstermiş ve bu anlamda yönetimin bileşenleri arasında
kentsoyluların kendilerine de yer arayışları Aydınlanma döneminin önemli tartışma konuları
arasında yer almıştır. Özellikle "oy hakkı" konusunda bu dönemde önemli bir duyarlılığın
gerçekleştiğini söylemek olasıdır.
Bu dönemde, insanlık tarihinde birçok siyasal akımın temelini yaratacak düşüncelerin
biçimlendiği gözlemlenmektedir. Toplumsal yapı ve dönüşüm, yaşanılan süreçte çok önemli düşün
adamlarını öne çıkarmıştır. Örneğin "mutlak monarşi"nin bilinen ünlü üç kuramcısı Machiavelli,
Bodin, Hobbes akla gelen ilk adlardır. Her üç kuralcı da "laiklik" konusunda önemli açılımlar
sergilemiş ve bu anlamda ülke yönetiminde monarşi noktasında birleşmişlerdir. Özellikle
Machiavelli, siyasal düşünüşün laikleşmesi konusunda etkin çözümler sunmuş ve bu anlamda
kentsoylu yapıya bu düşünceyi taşımayı başarmıştır. Bu süreçte Bodin, mutlak monarşinin hukuksal
altyapısını biçimlendirme adına uğraş vermiş ve mutlak monarşinin hukuksal ilkelerini yaşama
geçirmiştir. Bu üç düşünür arasında Hobbes, ise mutlak monarşi içerisinde "toplumsal sözleşme
kuramı"nı etkin kılıp, yararcı! biçimde kullanılmasına olanak tanımıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm içerisinde “Kamuoyu”nun tarihsel süreç içerisindeki konumu açısından önemli bir
kaynak olarak antik dönemdeki serüveninin öğrendik. Bu tarihsel akış, Atina ve Roma dönemi için
özellikle Aristoteles, Platon ve Cicero’nun yorumlarının neler olduğunu gördük. Yine aydınlanma
Aydınlanma Dönemi’ne kadar olan gelişmelerin neler olduğu hakkında fikir edindik. Kamuoyu
Kavramının yeni bir kavram olmadığını, dolayısıyla tarih içerisinde farklı biçimlerde olsa da yer
aldığını bu bölüm içerisinde tespit etme şansını yakaladık.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1- Dönemin yapıtlarından Antigone, Platon’a ait bir eserdir.
2- Suskunluk Sarmalı kuramı için İ.Ö. 4. ve 3. yüzyıllara
uzanan bir serüvenden, gelişim çizgisinden sözetmek olasıdır.
3- Acta-diurna, adıyla yayınlanan tutanaklar, Atina dönemine
aittir.
4- Roma'da "söylenti" deyiminin genişleyerek "fama et
rumores" biçimine kavuşmuş ve bu terim, çoğunluğun kanısına
karşılık gelmektedir.
5- Feodal dönem içerisinde kamuoyuna ilişkin önemli

Doğru
( )
( )

Yanlış
( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

belgelerden biri "Magna Carta"dır.

Cevaplar: 1Y, 2D, 3Y, 4D, 5D
1) Atina Dönemi içerisinde kamuoyunun ortaya çıkışını Platon ve Aristoteles’in yaklaşımları
bağlamında yorumlayınız.
2) Roma Dönemi’nin genel karakteristik özellikleri nelerdir ve bu dönem içerisinde
Cicero’nun değerlendirmelerini dikkate alarak kamuoyu kavramının bu dönemdeki yansımaları
hakkında fikir yürütünüz.
3) Feodal yapının genel karakteristik özellikleri bağlamında “kamuoyu” nasıl bir anlam
bulmaktadır?
4) Kent devletlerin ortaya çıkışı kilisenin hâkimiyetini kaybedişi ve toplumsal değişimdeki
yeni oluşumların kamuoyu kavramı açısından ne gibi temel değişimlere yol açmıştır?
5) Aydınlanma Dönemi’nde hangi düşünürlerin düşünceleri kamuoyunu betimleme
anlamında önem taşır ve bu düşüncelerin kapsamı hakkında bir değerlendirmede bulunun.
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2. AYDINLANMA DÖNEMİ, XVII VE XVIII YÜZYIL DÜŞÜNÜRLERİ VE
KAMUOYU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kamuoyu kavramının aydınlanma döneminde algılanışı ve yorumlanışı üzerine
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu dönem içerisinde yer alan önde gelen düşünürlerin
yaklaşımları içerisinde kamuoyu kavramına ilişkin önemli değinimleri ve ifadeleri öne çıkarılarak,
kamunun kanatlerinin nasıl değerlendirildiğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aydınlanma döneminin kamuoyu ile ilgili öne çıkan düşünürleri kimlerdir?
2) “Halkın nefreti”ni kamuoyu oluşumunda dikkate alınması gereken bir unsur olarak
düşünürsek, yöneten-yönetilen ilişkisinde yönetenin stratejik yaklaşımını halkla ilişkiler açısından
nasıl yorumlayabiliriz?
3) Hobbes, “düzeni korumak” adına, erkin, iktidarın toplumsal uzlaşı, meşruiyet arayışını
nasıl yorumlamak gerekir?
4) Hukuk ve Kamuoyu dediğimizde, bu ilintiyi Locke’un düşünceleri bağlamında
yorumlamaya çalışırsanız, bugünkü düzlemde özellikle uluslarası ilişkiler, anlaşmalar, uzlaşmalar
hakkında nasıl bir yorum getirebilirsiniz?
5) Toplumsal denetim ve erki “mahkeme” olarak yorumlayan Necker’in yorumunu,
toplumsal meşruiyet açısından yorumlayınız…
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kamuoyunun tarihsel
gelişimi…

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Aydınlanma Döneminin
önemli düşünürlerinin
kamuoyu hakkındaki
düşüncelerini öğrenmek.

Toplumsal yargı, beğeni, eleştiri
gibi kavramların politik bir
denetim aracına dönüşünü;
Aydınlanma Dönemi’nin
düşünürlerinin aktarımıyla
yorumlayarak. Özellikle,
iktidarın eylemlerinde,
meşruiyet düşüncesinin ne denli
önemli olduğunu kavrayarak,
21. Yüzyıl dünyasında hiçbir
siyasal erkin, “ben yaptım oldu”
düşüncesiyle hareket
edemeyeceğine ilişkin güncel
olaylara yoğunlaşarak.
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Anahtar Kavramlar


Aydınlanma Dönemi



Machiavelli



Bodin



Hobbes



Locke



Hume



Rousseau



Necker



Behtam



Toplumsal Sözleşme…
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Giriş
Bu bölümde, yine Aydınlanma Dönemi üzerinde durulacak, ancak bu dönemin önde gelen
düşünürlerin yaklaşımları üzerinde durulacaktır. Fransız Devrimi’nin düşün kaynağı olarak bu
dönemi göstermek olasıdır. Devrimin de aktörlerine bakıldığında bu aktörler içerisinde “kamu”nun
önemli bir yer tuttuğunu söylemek olasıdır. Bu özelliğiyle, kamunun bir dönüştürücü erk olarak
görülmesi ve bunun politik bir denetim unsuru olduğunun dile getirilmesi bu döneme özgü bir
gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, “Toplumsal Sözleşme”nin, uzlaşının sık sık dönem
düşünürleri tarafından dile getirilmesi, konunun önemini daha belirgin bir hale getirmektedir.
Hukuk boyutuyla kamunun nasıl bir simge haline dönüştüğünü bu bölüm dahilinde gözlemlemek
olasıdır. Kuşkusuz tüm bu temel yaklaşımların güncel olarak politik gündemde yine tartışılıyor
olması, bu konudaki yetkinliği bir tercih değil, zorunluluk haline dönüştürmektedir.
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2. AYDINLANMA DÖNEMİ, XVII VE XVIII YÜZYIL DÜŞÜNÜRLERİ
VE KAMUOYU
2.1. Aydınlanma Dönemi Düşünürleri
Kamuoyu araştırmaları için önemli kilometre taşlarından biri de hiç kuşkusuz Aydınlanma
Dönemi’dir. Bu dönemde yaşanan düşünsel devinimler, toplumsal yapılar açısından yeni ufuklara
konu olmuştur. Yöneten ve yönetilen ilişkisi açısından yönetim sürecinde yönelitenlerin
düşüncelerinin sorgulandığı ve de bunların ne ölçüde dikkate alınacağı bu dönemde derinlikli bir
biçimde tartışılmıştır. Dolayısıyla bu dönemde özellikle kamuoyu kavramı hakkında yaklaşımlar
sergileyenler önem taşımaktadır.

2.1.1. Machiavelli
Machiavelli, yazgıya ilişkin görüşlerinde, Tanrı, karşısında insanların "cüzi irade"yle
yaşananlarda bütünüyle edilgenlikten uzaklaşabileceği görüşünü savunmuştur. Bu bir anlamda
insanların yaşanan olaylar karşısında zaman zaman aktör kimliğini üstlenebileceği gerçeğini ortaya
çıkarmıştır. Bu noktada Machiavelli, Prens adlı yapıtında "Devleti bölebilecek öğeler iki noktada
toplanır, derebeylerin amansız idaresine karış halkın nefreti, derebeylerdeki halkı yönetmek ve
ezmek arzusu ... ,,23 diyerek yönetilen, yöneten arasındaki ilişkide "etki-tepki" biçiminde
algılanabilecek bir yaklaşım sergilemiştir. Özellikle dikkat edilmesi gereken "halkın nefreti" sözü
ya da tanımlamasıdır. Bu noktada özellikle bir güç, bir irade, bir etki gücü yavaş yavaş gündeme
gelmeye başlamıştır. Ancak, anılan kitlenin bu gücü, bütünüyle kentsoylu düzen içerisinde düzeni
değiştirmek adına yorumlanacak bir değişkenliği içermemektedir. Machiavelli'nin prens için
açıkladığı görüşlerinde prensin yönetebilme, sözünü geçirebilme adına "kendini halka sevdirmesi
mi, halkı korkutması mı daha etkilidir" sorusuna yanıt aramıştır. Yanıtı ise, "her ikisi" biçiminde
gerçekleşmiştir. Bu açıklamalar gösteriyor ki, arayış bütünüyle (siyasal) erk ile halk arasında bir
ilişki düzeneğinin kurulmasına dayanmaktadır. Ancak, bu iki durumda da, kitlenin görüşleri,
davranışları, yaklaşımları, düşünceleri önem taşımaktadır. Bu görüşler içerisinde bir çelişki gibi
değerlendirilen "halk kalabalığı prensten daha bilge ve daha kararlıdır" düşüncesi yine kamuoyu
kavramının tarihsel serüveni içerisinde anlam taşımaktadır.

2.1.2. Bodin
Mutlak monarşi düşüncesinin diğer önemli kuramcılarından biri de Bodin'dir. Bodin, aile
temeline dayanan bir yaklaşım sergilemiştir. Devletin oluşumunu aileyle ilişkilendirerek,
egemenliği tek elde toplayan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Bu noktada egemenliğin halkta
bulunması durumunda "anarşi", düzensizlik korkusuyla hukuksal düzenlemeler çerçevesinde
egemenliği monarkta toplamıştır. Bu anlamda egemenliğin karma bir· yapılanmayı
kaldıramayacağını savlayan Bodin, egemenliğin tek elde toplanması gerektiğini ileri sürmüştür.
Aristoteles' den etkilenen Bodin, özellikle yönetsel süreç içerisinde yönetim biçimleriyle insan
tipleri arasında ilintiler aramaya çalışmıştır. Özellikle çevresel koşulların insan tipleri üzerindeki
etkinliği üzerinde durmuştur. Bu mantık çerçevesi içerisinde çevre koşulları ile insanların yapısal
23
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özelliklerinin ilişki içerisinde bulunduğunu açıklamıştır. Bu bir anlamda toplum bilimlerin genel
kural ve ilkelerinin inceleme alanlarını, konularını çevresel etkenleri de yoğun bir biçimde dikkate
alarak irdelemeleri gerektiğini belgelemektedir. Bu anlamda kamuoyu araştırmalarının, seçim
araştırmalarının çevresel etkenlerle birlikte ele alınması gerektiği düşüncesinin tarihsel
derinliklerdeki karşılığını ortaya çıkarması açısından ilginç bir açılımdır.

2.1.3. Hobbes
Hobbes, özellikle "Toplum Sözleşmesi Kuramı"yla öne çıkmıştır. Hobbes, devlet
oluşumunun bir hukuksal sözleşmeye, akta bağlamaya uğraş veren kuramcılar arasında yer
almaktadır. Hukuksal bir metin içerisinde yöneten ve yönetilenlerin ilişkilerinin tanımlanması bu
anlamda belki demokratik yaşamın önemli bir adımı görülse bile, bu durum Hobbes'da hiç de böyle
gerçekleşmemiştir. Hobbes, toplumsal sözleşmeyi uyruklar arasında yapılmış bir akit biçiminde
algılamakta ve sözleşmenin tarafları arasında monarkı görmemektedir. Dolayısıyla sözleşme
içerisinde yer alan hükümler bütünüyle uyrukları bağlamakta ve monarkın bu anlamda bir
sorumluluğu sözkonusu değildir. Egemen bu noktada tek karar verici kurum ve belirleyen
durumundadır. Özellikle özgürlükler anlamında da ortaya çıkanların toplumsal yaşamı, düzeni ve
barışı tehdit edip edemeyeceğine ilişkin düşünce yetisini ve gücünü egemende bulurlar. Hobbes'un
bu yaklaşımının çok büyük bir tehlike biçiminde algıladığı "anarşi" den kaynaklandığı ileri
sürülmektedir. Monarşiyi saldırıdan korumanın yolu Hobbes'ta düzeni koruma adına uyruklara
özgürlüğü egemenin tanıdığı ölçüde verilmesine yol açmıştır. Bugünkü koşullar içerisinde
yönetenlerin özgürlükleri sınırlama uğraşının hep düzeni korumak adına gerçekleştirdikleri ve
yoğun baskı ve hukuk dışı uygulamalara gerekçe yaratmadaki yaklaşımları, bu anlamda kaynağını
çok öncelerde bulmaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde uygulanan yasaklar, baskılar gerek
devletin resmi görüş sunucuları tarafından (kimileyin bürokratlar, kimileyin yönetimle yakın
ilişkide bulunan gazeteciler, kimileyin derin devlet diye adlandırılan hukuk dışı örgütlenmeler)
gerek siyasal iktidarlar tarafından düzeni korumak adına, dirlik ve barışın bozulmaması adına
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla uygulanan baskı ve kısıtlamalara bir meşruluk kazandırma ve
toplumsal yapının tepkisini, çıkışını yumuşatma amacı güderler. Hobbes 'ta bu düşüncenin anlam
kazanmasının temel nedeni ülkesi İngiltere'nin içinde bulunduğu anarşik ortamdan
kaynaklanmaktadır. Ülkesindeki anarşik olaylardan ötürü Hobbes, uzun yıllar Fransa'da kalmıştır.
Dolayısıyla Hobbes'un düşüncelerinin önemli bir belirleyeni de iç huzur, düzen, barış biçiminde
kendini göstermiştir. Bu anlamda devlet karşısında bireylerin düşüncelerine, görüşlerini gözetmekle
birlikte, bu düşüncelerin bir tekseslilik içerisinde, uyum içerisinde kargaşa çıkarmayacak ve düzeni
bozmayacak biçimde anlam kazanmasını savunmaktadır. Değinilen ögeler, Alattin ŞENEL'in
"Siyasal Düşünceler Tarihi" ve Prof.Dr. Macit GöKBERK'in; "Felsefe Tarihi" adlı yapıtlarında daha
ayrıntılı biçimde sunulmakta ve değerlendirilmektedir.

2.2. XVII ve XVIII. Yüzyıl
Kamuoyunun tarihsel süreç içerisinde etkili ve etkin yürüyüşü özellikle 17. ve 18.
yüzyıllarda daha belirgin bir kimlik kazanmaya başlamıştır. Kamuoyu bir kavram, olgu ve daha da
ötesi bir güç biçiminde algılanmış ve övgüler yağdırılmaya başlamıştır.24 Blaise Pascal'a göre
kamuoyu "Dünya Kraliçesi"dir. Fransız Devrimi sürecinin önemli adlarından Voltaire ise, Pascal'
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ın tanımlamasına hak vererek "Halk filozoflara karşı cephe almaktadır. Bunu haklı bir hareket olarak
karşılamamalıdır. Çünkü kamuoyu 'Dünyanın Kraliçesi' olduğuna göre filozoflar ona hükmeden
kimselerdir”.2517. ve 18. Yüzyılda kamuoyuna dönük düşünceler daha açık ve kimlik kazanmıştır.

2.2.1. Locke
Bu dönem içerisinde anılması gereken en önemli adlardan birisi de John Locke'dur.26
İngilizaydınlanmasının ve Avrupa'daki aydınlanma hareketinin önderidir John Locke. İnsanı
inceleyen yapıtlarıyla öne çıkan Locke, arkadaş toplantıları sonrasında tartışmaları kaleme alarak
yayınladığı "An essay concerning of human understanding" (İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme) adlı
yapıtı27 Prof.Dr. Macit Gökberk'in deyimiyle "insan bilgisi" üzerine bir öğreti kimliği taşımakta ve
bilginin kaynağı ve sınırları üzerine yaklaşımlara açıklık getirmektedir. Kamuoyu kavramını,
olgusunu hukuksal bakış açısıyla değerlendiren Locke, hukuku üçe ayırmaktadır. Locke'a göre
hukuk tanrısal, medeni ve kamuoyuna dayanmaktadır. Üçüncü ayırma biçimini Locke, başka adlarla
da anmaktadır. Neumann'ın değerlendirmesine göre "değişken isimler" kullanan Locke üçüncü
ayırımda hukuku; " ... erdem ve kötülüğe, şöhrete, kişilerin yargısına, modaya…”28
dayandırmaktadır. Locke'un üçüncü hukuka ilişkin tanımlamasına değinen Neumann, şu alıntıya yer
vermektedir. '''Durumu anlayabilmek için şunları dikkate almamız gerekir: İnsanlar devleti
oluştururken güç kullanmaktan kendi rızalarıyla vazgeçtiler ve bu haklarını kamuya devrettiler.
Dolayısıyla, bir vatandaşa karşı ancak devletlerinin yasaları elverdiği ölçüde güç kullanabilirler.
Yine de, uygun ya da uygunsuz fikir yürütme, toplumda beraber yaşadıkları ve ilişki içinde oldukları
insanların eylemlerini onaylama ya da kınama hakkını korudular"'. Locke'un kamusal güç, alan,
yaptırım için düşünceleri, Neumann tarafından irdelenmekte ve "Suskunluk Sarmalı" kuramının
temel yapı taşlarına ilişkin bulgulara yer vermektedir. Bu anlamda Locke'un değerlendirmelerine
yer vermeye devam eden Neumann, "'Evet, tam olarak araştırdığımızda neyin erdem neyin kötülük
olduğunu bulacağız. Bu da elbette, dünyadaki tüm toplumlarda gizli bir anlaşmayla oluşturulmuş
onay ya da ret, övgü ya da eleştiri ölçütlerine göre olacaktır. Tutum ve tavırlar, bu ölçütlere, yani
kanaatlere, ilkelere ve alışkanlıklara göre övülür ya da yerilir… Çevresindeki geleneklere ve
düşüncelere karşı gelen hiç kimse, eleştirilmekten ve düşmanca davranışlardan kurtulamaz.
Çevresinde yalnızca ret ve düşmanlık görüp de ayakta kalacak kadar asi, kör ve duyarsız kalacak
insan binde bir çıkar. Ancak doğal olmayan ve sapkın bir kişilik yakın çevresinden gördüğü böyle
bir düşmanlığa katlanabilir. Pek çok insan yalnızlığı seçmiş ve onunla dost olmuştur. Ama
insanlıktan nasibini almış hiç kimse, çevresindekilerin -tanıdıklarının ve konuştuğu insanların- onu
sürekli dışlamalarına ve aşağılamalarına dayanamaz. Bu yük bir insanın kaldıramayacağı kadar ağır
bir yüktür.?'. Locke'un bu yaklaşımı aslında bir toplumsallaşma sürecine açıklık getirmektedir.
Övgünün, yerginin, kınamanın insanı büyük ölçüde etkilediğini ve biçimlendirdiğini savunan
Locke, bu anlamda kamuoyu kavramına yerindelik ve zamana bağlılık nitelikleri sıralayarak
geçiciliği ve değişkenliği üzerinde açık kapılar bırakmıştır. Locke'un bu yaklaşımını günümüzdeki
kamuoyunun algılanış biçimine taşıyan Neumann, Locke'un bu yaklaşımını "düşünce ve duygulara"
kamuoyu tarafından uygulanan sansürün tam bir yansıması biçiminde değerlendirmektedir.
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Neumann, Locke'un karşılaştığı eleştirilere yanıt verebilmek için antikçağa giderek Cicero'nun "Bu
dünyada uyumdan.övgüden, saygınlık ve onurdan daha iyi bir şey yoktur" açıklamasıyla kendini
savunmaya çalıştığını ileri sürmüştür. Özetlemek gerekirse; Locke'a göre kamuoyu burjuvazinin
oyu ve görüşü biçiminde değerlendirmektedir.29Sınıfsal ayrışmada Locke, burjuvanın; düşünce,
iyelik hakkının güvenceye kavuşması adına "mutlak iktidar"ların sınırlandırılması istediğini
vurgulamıştır.

2.2.2. Hume
Locke'un ardından ortaya çıkan önemli düşünürlerden biri de David Hume'dur. Locke'un
düşüncelerini geliştirerek bir devlet kuramı yaratan Hume, iktidarların "kanaatler"e dayandığını ileri
sürmüştür. Hume, devlet yapılanmasında güç. kullanma yetkisinden vazgeçilmesine karşın,
"çevrelerini yargılayıp onaylamakta ya da kınamaktan" vazgeçilmediğini belirtrnektedir.30 Hume,
kanaatlerin dikkate alınmasını, insanların doğal bir eğilimi olarak görmüştür. İktidar üzerinde
yoğunlaşan Hume, yönetim biçiminin iktidarların kanaatleri dikkate almasındaki duyarlılığı
etkilemeyeceği görüşünü savunmuştur. David Hume, bu noktada kanaatlerin iktidara uyguladığı
baskı noktasında odaklaşmıştır. Locke'dan ayrışan Hume, kanaatlere ilişkin açılımlarını zenginliğe,
üne ulaşmış insanlara göre biçimlendirmiştir. Bu anlamda erdemi, zenginliği, güzelliği gurur nedeni
gören Hume, sözkonusu özellikleri taşımanın yanısıra başkalarının kanaatleri ve tutumlarıyla destek
buldukları ölçüde etkinlik kazanacaklarını ileri sürmektedir.

2.2.3. Rousseau
Kamuoyu, kavramının tarihsel gelişimi içerisinde ilk kez anılması Jean-Jacques Rousseau
tarafından gerçekleşmiştir. Rousseau görevi ve konumu gereği gerçekleştirdiği diplomatik
yazışmada "kamuoyu" sözcüğünü kullanmıştır. Kamuoyu kavramı Rousseau'nun yapıtlarında sıkça
yer bulmuştur.31 Rousseau da Locke gibi hukuksal bir düzenek içerisinde kamuoyunu açıklamaya
gitmiştir. Rousseau'nun kamuoyu kavramı üzerinde belli bir düzeneğe dayanan çalışmasının
bulunmayışı, onu bu alandaki konumunun kimileyin görmezlikten gelinmesine yol açmıştır. Bu
alanda kapsamlı ve geniş çalışmaların bulunmayışı, Rousseau'nun kamuoyuna ilişkin önemli
belirlemelerini, yapıtlarını gölgede bırakmıştır. Rousseau üç önemli-hukuksal düzlemi gündeme
getirmiştir. Bu hukuksal düzlemler, "kamu, medeni ve ceza" hukukudur. Ancak bu üçlemenin
yanına Rousseau dördüncü bir gücü daha tanımlamaya ve koymaya çalışmıştır. Hiç kuşkusuz bu
dördüncü güç; " ... gelenekler, örf ve adetler ve hepsinden önemlisi, bütün siyasi başarılar ona bağlı
olduğu halde, devlet adamlarının pek farketmediği, devlet sanatının bir bölümünü oluşturan..."
kamuoyudur.32 Rousseau'nun kamuoyu çalışmalarına ışık tutmak için Mainz Üniversitesi'nde
Christine Gerber'in gerçekleştirdiği yüksek lisans çalışmasında Rousseau'ya göre tek bir kamuoyu
tanımı çıkmıştır. Bu tanım da: "Kamuoyu bir tür yasadır ve aracı 'Prens' örneğinde olduğu gibi,
sadece belirli durumlarda uygulanabilen sansürdür".33 Toplumsal yaşamın bir gerekliliği gibi
görülen ve düşünülen temel "ahlaki" değerler, kurallar çerçevesinde oluşan oydaşma, uzlaşma
BEKTAŞ, Arsev; "Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi", Bağlam Yayınlan, İstanbul-1996, S. 18.
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth; "Kamuoyu, Suskunluk Sarmalının Kesti",Dost Kitabevi, Ankara1998, S.96.
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Rousseau'ya göre kamu'dur. Bu dönemde kamuoyu bir "sansür" aracı biçiminde görülmüş ve
toplumsal düzeneği, yapıyı koruma adına bir denetleyici organ kimliğiyle ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla "sansür" genel uzlaşı ve değerler ortamının korunmasına hizmet etmek
zorundadır. Bu anlayış bir anlamda egemen düşüncenin geçerlilik kazanmasından başka birşey
değildir. Ancak Rousseau, sansüre sonsuz ve geniş yetkiler tanımamakta sansürün sınırını belki de
"görecelilik" sayılabilecek bir sınırlama getirmektedir. Rousseau'ya göre:"Sansür bağımsızlaştığı,
keyfi olduğu ve kamuoyunca kabul edilmeye, bir şeyi oydaşma gibi gösterdiğinde, hiçbir değeri
yoktur ve hiçbir etki uyandırmaz.".34 Geçmişe dönük kamuoyunun yolculuğu göstermektedir ki,
yöneten ve yönetilen ilişkisi yönetsel sürecin düzeneğin yönetilenlerin istem ve beklentilerini
dikkate alarak biçimlenmiştir. Antik dönemde olduğu gibi 18. yüzyıl küresinde de gelişmeler bu
yönde eğilim göstermiş ve bütün düşünürlerde özgürlükçü ya da değil, var olan toplumsal yapının
korunması, yeniden biçimlendirilmesi adına geniş kitlelerin, yığınların ortak değer, düşünce, oy ve
kanıları, kanaatleri üzerinde biçimlenmeyi kabul etmiştir.
Sözkonusu gelişmelerin en önemli tarihsel dönüm noktası hiç kuşkusuz Fransız Devrimi'dir.
Fransa'da yaşanan toplumsal değişim, dönüşüm burjuvazinin önünü açmış, egemenliğin daha geniş
yığınlara, daha yaygın bir ortaklığa dağılmasına olanak tanımıştır. Yönetimin, yönetsel işlevlerin
karmaşıklığı, yoğunluğu alışılagelmiş yönetimler yerine yeni biçimlerin, biçemlerin ve odakların
tartışılmasını doğurmuştur. Tüm bu gelişmeler, artık geniş kitlelerin varlığının ve gereksinimlerinin
çok açık biçimde kabul edilmesinden başka bir şey değildir. Yönetim bu anlamda çevre etkenlerle
sınırlandırılmış en azından yaptırımları, uygulamaları ve sorumlulukları bakımından denetsel,
değerlendirme özelliği taşıyan bir yönetilenler ögesini gündeme getirmiştir.

2.2.4. Necker
Fransız Devrimi öncesinde Fransa'nın Maliye Bakanı Jacques Necker, bu anlamda devlet
yönetiminde ilk kez kamuoyu gerçeğini gören siyasetçi kimliğine kavuşmuştur.35 Necker'in bu
konudaki değerlendirmesi en yalın ve açık biçimde şu sözlerinde gözlemlenmektedir: "Toplumsal
yaşama egemen olan zihniyet, saygınlık ve övülmeğe karşı gösterilen rağbet, Fransa' da kalburüstü
kişilerin, huzuruna çıkmakla mükellef oldukları bir mahkemeyi ihdas etmiştir. Bu mahkemenin adı
kamuoyu' dur. Yüksek bir tahta kurulmuş gibi duran bu mahkeme, kimisine taçlar, kimisine ödüller
dağıtıyor. Şöhretler yaratmak ya da onları unutturmak onun elindedir".36 Necker'in bu
değerlendirmesi, kamuoyunun salt doğruları ve yanlışlarını görmek değil, aynı zamanda
kamuoyunun bir "uygulamacı" gözüyle ne denli önemli olduğuna dikkatleri çekmiştir.37 Necker,
görevi gereği kamu hesaplarının saydamlaşması, halka açılması yönünde bir tutum sergilemiştir.
Dolayısıyla merkezi idarenin uygulamalarını "kamuoyu" önünde bir denetime olanak tanımıştır.
1780'lerde yaşanan gelişmeler tarihsel süreç içerisinde önemli bir etkili iletişim (halkla ilişkiler)
uygulaması biçiminde de değerlendirilmiştir.38 Necker'in bu girişimi hükümetin akçasal koşullarının
Fransız seçkinlerinin vereceği borçlara bağımlılığıyla ilintilendirilmiş ve ulusal hazineye dönük bir
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güven ortamının yaratılmasına olanak sağlayan bir tutum olarak değerlendirilmiştir.39 Öte yandan
yöneten ve yönetilen ilişkisinin bir başka boyutunu gündeme getirenlerden biri de Necker'in kızı
Madame de Stael'dir. Bilindiği üzere vergi, yasalar çerçevesinde merkezi otoriteye sağlanmış ve
yasal yükümlülüklerle "zorla" toplanan gelirdir. Sözkonusu dönem için Necker'in kızı Madame de
Stael, hükümetlerin kamu kredilerine gereksinimi yüzünden40 kamuoyuna değer verildiği ve bu
anlamda desteğinin sağlanması için ilişkilerin iyi tutulmaya çalışıldığını vurgulamıştır.

2.2.5. Behtham
18. yüzyılda Fransa'da kamuoyu kavramı Necker'de belirginleşirken, İngiltere'de kamuoyu
anlamında dikkatleri üzerinde toplayan önemli adlardan biri de Jeremy Behtham'dır. Behtham'ın bu
dönemde yayınlanan iki önemli yapıtı bulunmaktadır. Bu yapıtlardan biri "Kanun Koyma ve Ahlak
Prensiplerine Giriş"(1789), diğeri ise; "Kanun Koyma Nazariyesi"(1802)dir.41 Kamuoyunu
toplumsal bir denetim aracı biçiminde algılayan ve özellikle devlet kuramı üzerinde yoğunlaşan
Behtham, kamuoyunu özgürlüğün en temel dayanakları arasında görmüştür. Devlet kuramında
iktidarın bir aygıt ve araç olarak elindeki gücü kötüye kullanması karşısında önemli direnç noktası
olarak "açıklık”42 ilkesini temel almıştır. Bu bağlamda kamuoyunun sözkonusu açıklık gereğince
aydınlanacağını ileri sürmüş ve ulusal bilgileri barındıran "en yüksek mahkeme" onuruna
kavuşacağını ileri sürmüştür. Behtham' a göre açıklık beraberinde düşmanlarını da taşıyacaktır.
Olumsuzlukların kamuoyu bilincine taşınmasını istemeyenlerin bu anlamda açıklığın karşısında yer
almasını Behtham, doğal bir yansıma olarak görmüştür. Anayasa'nın girişini kaleme alan Bentham,
ONARAN'ın aktarımına göre kamuoyu hakkında şu gerçekleri dile getirmiştir: "Temsili bir
demokraside gayrıresmi ve maaş almayan, rüşvetle iğfal edilmesi imkansız bu büyük mahkeme, en
kuvvetli bir destektir. Bu mahkemenin esaslı gaye ve hedefi, verdiği kararları bir ölçüye göre
ayarlamak olacaktır. Demokrasiden gayrı bütün hükümet şekilleri için kamuoyu -dolayısıyla icra
edeceği etki- ihtiva ettiği kudretin azameti nedeniyle bir korku ve endişe konusu oluşturacaktır". Bu
değerlendirmeleriyle birlikte Bentham, kamuoyunun oluşumunda ve anlatımında en önemli
sorumluluğun basına düştüğünü belirtmiştir. Basım bu anlamda Bentham sürekli etkin ve düzenli
bir kuruluş kimliğiyle tanımlamıştır.43
Fransız Devrimi, kuşkusuz önemli bir toplumsal değişim ve dönüşümün adıdır. Dolayısıyla
tıpkı Prof. Dr. Jur. Alim Şerif Onaran'ın, Arsev Bektaş'ın belirttiği gibi, kamuoyu kavramının
Fransa' da daha etkin ve etkili bir biçimde kendini göstermesi bir rastlantı değildir. Özellikle 17.
yüzyılın sonunda ve 18. yüzyılın başında Fransa ve İngiltere'de önemli tartışma odakları, merkezleri
doğmuştur. Fransa'da "salonlar", İngiltere'de "kahvehaneler" kentsoyluluğun yarattığı yeni bir
kültürün, yeni bir yaşam biçimin de habercisiydiler. Ülke sorunlarının, sanatsal etkinliklerin
tartışıldığı, konuşulduğu bu yerler gazete ve kitap okumaları için de önemli merkezler konumuna
kavuşmuşlardır. Sözkonusu durum gerek ONARAN'ın, gerek BEKTAŞ'ın yapıtlarında belirtildiği
gibi yer almaktadır. Bu alanların en büyük özelliği, sözkonusu ortam içerisinde yer alanların
konuşma özgürlükleridir. Konum ayrılıklarının gözardı edildiği ve hiçbir biçimde kimse sınıfsal,
toplumsal konumundan ötürü aşağılanmadığı bir tartışma ortamı içerisinde konuşma olanağı
39
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bulmuştur. öte yandan konuşma hakkı bilgi düzeyi ya da bilinçle sınırlandırılmamıştır. Londra'da
18. yüzyılın ilk on yıllık sürecinde kahvehane sayısının 3 bin gibi önemli bir sayıya eriştiği
görülmüştür. Paris ise, daha ayrı bir gelişim sergilemiş ve Salonlar, Londra' daki kadar yaygınlık
kazanmamıştır. Almanya ise bu süreç içerisinde yer alamamış ve genellikle yemekli toplantılar
biçiminde biraraya gelenlerle sınırlı kalan bir yapılanma gözlemlenmiştir. Bu dönemdeki
gelişmelere ilişkin vurgulanması gereken bir başka öge de bu ortamlarda anlatılanların kalıcılık
kazanmasıdır. Sözkonusu üretim (kitap, dergi, beste v.d.) bir toplumsal. siyasal kültür birikiminin
temel yapı taşlarını yaratmaya başlamıştır. Bu tartışmalar aynı zamanda giderek. önem kazanan
"sivil oluşumlar"ın da habercisi niteliğindeydi. Otorite dışında bir girişim ülke yönetimi ve sorunları
hakkında tartışmalarda bulunmakta ve bu düşünsel tartışmalar bir anlamda ülke yönetiminde
karşılık bulamaması ölçütünde karşı bir güç yaratma ortamını da yaratmaktadır. Dolayısıyla bu
dönemdeki gelişmeler, sonrasında yaşananlara açıklanmasında, yorumlanmasında önemli verileri
de sunma yetisini göstermektedir. Bu gerçeği Jürgen Habermas' a gönderme yaparak açıklamaya
çalışan Atabek ve Dağtaş, Habermas'ın 17 ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan kentsoylu kamuoyunun
"burjuva kamusal alan" biçiminde adlandırdığını ileri sürmektedir.44 Dolayısıyla bu alana ilişkin
Habermas "devlet otoritesinin eleştirilebildiği, devletin de enforme edilmiş ve muhakeme edebilme
gücüne sahip bir kamunun önünde kendini savunabildiği bir forum" niteliğine dikkatleri çekmiştir.45
Antikçağda başlayan kamuoyunun serüveni, 17 ve 18. yüzyıllarda biçimlenmekle birlikte
bütünüyle bir tanıma kavuştuğunu ve belli bir düzenek içerisinde tanımlandığını söylemek güçtür.
Geniş halk yığınlarının, kitlelerinin yönetsel ve akçasal güçleri bulunmasa bile, artık yavaş yavaş
dikkate alınmaya başladığı görülmüş, ancak -antik dönemde gerçekleştiği gibi- yönetsel niteliklerin,
süreçlerin gelişen kentsoylu güce karşın, belli gruplarda, belli kesimlerde yoğunlaşması gerektiği
görüşü egemenliğini korumuştur.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Aydınlanma Dönemi’nin kamuoyunun kuramsal altyapısının oluşumunda ne
denli önemli olduğunu öğrendik. Özellikle o dönemde yaşayan düşünürlerin tümü, bir toplumsal
denetim aracı olarak “kamu”yu yorumlamıştır. Hatta bu aracı deyim yerindeyse “mahkeme” olarak
yorumlamış ve otoritenin, iktidarın bu otoriteye karşı sorumlu olduğu vurgusunu yapmışlardır. Öte
taraftan yöneten ve yönetilen arasında bir toplumsal mutabakatın varlığını dile getirmiş ve bu
mutabakatın her koşulda etkin olabileceği gerçeği de dönem düşünürleri tarafından dile
getirilmişlerdir. Bir diğer önemli edinim de, Fransız Devrimi’nin düşünsel altyapısı; Aydınlanma
Döneminin düşünsel birikimiyle biçimlenmiştir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru
1- Londra'da 18. yüzyılın ilk on yıllık sürecinde kahvehane ( )

Yanlış
( )

sayısının 3 bin gibi önemli bir sayıya eriştiği görülmüştür.
2- Behtham, devlet eylemliliğinde açıklık gereğince, ( )

( )

kamuoyunun aydınlanacağını ileri sürmüş ve ulusal
bilgileri barındıran "en yüksek mahkeme" onuruna
kavuşacağını ileri sürmüştür
3- Suskunluk sarmalı kuramı, Locke aittir.

( )

( )

4- Rousseau üç önemli-hukuksal düzlemden sözeder. ( )

( )

Bunlar; "kamu, medeni ve ceza" hukukudur.
5-

Aydınlanma

Dönemi’nin

Fransız

Devrimini ( )

( )

etkilememiştir.
1-D; 2-D; 3-Y; 4-D; 5-Y
1) Machiavelli’nin kamuoyu kavramı hakkındaki düşüncelerini özetleyiniz.
2) Bodin’in kamuoyu kavramı hakkındaki düşüncelerini özetleyiniz.
3) Hobbes’un kamuoyu kavramı hakkındaki düşüncelerini özetleyiniz.
4) Locke’un hukuku sınıflandırmasındaki temel gerekçeleri ve kamuoyu bağlamındaki
anlamlılığını irdeleyiniz.
5) 1780’lerde Necker’in kamunun mali süreçlerine ilişkin saydamlığının ilk siyasi kimlik
olarak kamuoyu’nun algılanması ve halkla ilişkiler etkinliği olarak değerlendirilmesi hakkındaki
yaklaşımları bilgiler ışığında gerekçelendiriniz.
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3. KAMUOYUNUN XIX VE XX. YÜZYIL YOLCULUĞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Bu bölümde kamuoyunun XIX ve XX. Yüzyıldaki yolculuğu aktarılarak bu dönemin ünlü
düşünürleri arasında yer alan Hegel, Kant, Marx, Tocqueville, Bryce, Dicey, Lipmann ve
Luhmann’ın görüşlerine yer verilmiştir. Sürecin bir aydınlama sonrasında özellikle yönetenyönetilen boyutlarıyla irdelenmesi ve bu noktada kamunun yönetim süreci içerisindeki etkinliği ve
belirleyiciliği üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hegel’in yaklaşımları çerçevesinde “kamuoyu” için neler söyleyebiliriz?
2) Tocqueville’in yaklaşımları çerçevesinde “kamuoyu” için neler söyleyebiliriz?
3) Lippmann’ın yaklaşımları çerçevesinde “kamuoyu” için neler söyleyebiliriz?

33

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

19 ve 20. Yüzyılda
Kamuoyu Kavramı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

19. ve 20. Yüzyılda kamuoyu
kavramı hakkında önemli
düşünürlerin yaklaşımı
hakkında bilgi edinilecektir.
Özellikle bu tarih aralığında
Hegel, Marx ve
Tocqueville’ın düşünceleri
önemli katkı sağlayacaktır.

Siyasal düşünceler tarihi bu
anlamda önemli bir kaynak
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu yönde yapılacak okumalar,
taramalar alana ilişkin bilgi
donanımını güçlendirecektir.
Yine bu konuda hazırlanmış
olan ders notları ve sunular da
bu kazanımın sağlanmasında
yararlı olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kamuoyu



Hegel



Marx



Tocqueville



Kant



Lippmann

35

Giriş
Hegel, “Hukuk Felsefesinin Temel İlkeleri” adlı yapıtı, kavramsal olarak kamuoyuna ilişkin
yorumlara kaynaklık etmektedir. Bilinen odur ki, Hegel, çağının en önemli düşün isimlerinden
biridir. Dolayısıyla toplumsal kanaatlerin, oydaşmaların Hegel tarafından da değerlendirilmesi
önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, bu dönemde yer alan düşünürler önemli toplumsal
devinimlere, değişimlere yol açmış isimlerdir. Örneğin Marx’ın bu anlamda en önde düşünülmesi
gereken isimler arasında yer almaktadır. Temel bakış açısı hiç kuşkusuz, 19 ve 20. Yüzyılda kamuya
bakış ve kamunun kanaatleri konusundaki yaklaşımlardır. Yapılan araştırmalar ve incelemeler
göstermektedir ki, hemen hemen bütün düşünürler bu konuda dikkate değer yorumlarda
bulunmuşlardır. Kuşkusuz, konu başlığı olarak “kamuoyu”nu dillendirmemişlerdir. Ancak anlatılar,
paylaşımlar özellikle devlet yönetimi, yönetenler bağlamında mutlaka kamunun varlığı, düşünceleri
ve ortak kanaati yer almaktadır. Dolayısıyla dönemin kamuoyunun kuramsal altyapısının
temellerinin atıldığı dönem olarak yorumlanması çok da yanlış olmayacaktır.
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3. KAMUOYUNUN XIX VE XX. YÜZYIL YOLCULUĞU
Aydınlanma sürecinin yoğunluğu toplumsal yaşamda önemli birikimlere yol açmıştır.
Teknolojik gelişimin ardından düşünsel alana yansıyan gelişmeler, yoğun bir düşünsel üretim
sürecinin habercisi niteliğindedir. Toplumbilimler anlamında önemli kuramların, yaklaşımların
kaynak noktaları yaratılmış ve 19 ve 20. yüzyıla doğru bu temel yaklaşımların ışığında ileri sürülen
düşünceler, olgunlaşma dönemine girmiştir. Dolayısıyla dünü bugünlere taşıyacak ve bugün için
hala tartışmalarla gündeme gelecek savlar, yaklaşımlar bir arınmanın ve daha açık ve kesin
sonuçların ortaya çıkmasına önayaklık etmiştir.

3.1. Hegel
Kamuoyunun 19. yüzyıl içerisindeki değişim ve dönüşümünde önemli tartışmalara
kaynaklık eden adlardan biri de Hegel' dir. Kamuoyuna ilişkin yorumlarını Hegel, "Hukuk
Felsefesinin Temel ilkeleri" (Grundlinien der Philosophie des Rechts) adlı yapıtta gündeme
getirmiştir. Hegel, kamuoyunu hem olumlu hem olumsuz özellikleriyle değerlendirmektedir.
Neumann'a göre Hegel "halkın sesi, koyunların sesi" ile "halkın sesi kutsaldır" görüşleri arasında
bir salınım sergilediği yönündedir. Dolayısıyla Hegel zaman zaman kamuoyunu saygı gösterilmesi
gereken bir olgu gibi görürken, kimileyin bu olguyu aşağılamaktan da geri kalmamıştır. 46 Hege1'e
göre kamuoyu "somut bir bilinci, anlatımı" yansıtmakla beraber aynı zamanda özünde bulanıklık
taşımaktadır. Dolaysıyla sözkonusu somut anlatımın ancak belirsiz bir yansımasından sözedilebilir.
Hegel, kamuoyunun tözel yönünü somut bilgiye dönüştürecek yetisinin bulunmadığını ve aynı
zamanda bir ayrıştırma yapacak ölçütü de bulunmadığını ileri sürmüştür. Bu düşünce Hegel' de,
başarılı ve akıllı işin koşulu; kamuoyundan bağımsızlık, biçiminde yapılanmıştır. Kamuoyunun
barındırdığı doğru ve yanlış karşısında doğru seçimi yapabilecekler ancak ve ancak "büyük
adamlar”dır.47 Hegel, halkın istemlerinin ve kanılarının organik olmayan araçlarla yansıtılmasının
yollarından birinin de kamuoyu ile yaşama geçirilebileceğini ileri sürmüştür.48
Hegel, genel ve özel istençlerin kaynaşmasını bir uzlaşı biçiminde görmektedir. Özellikle
devlette bu uzlaşının en üst düzeyde gerçekleştiğini savunmaktadır. Bu yüzden toplum içerisinde
"devlet memurlarını" yüksek yaşam biçimi olarak görmüştür.49 Bu bağlamda Hegel'in, bireylerin
genel sorunlar hakkındaki düşüncelerinin ve önerilerinin öznel ve biçimsel özgürlüğünün
anlatımları kamuoyuna karşılık gelmektedir.50 Hegel' de bireysel düşünüşün dışa yansıyarak
yarattığı bileşkesi, bir başka deyişle kamuoyunun özgürlüğü konusunda kimi kaygılarını
vurgulamıştır. Özgürlüğün sınırsızlığı ya da genişliği bu anlamda "anarşi"nin de temel taşıyıcı
tehlikesi biçiminde algılanmış ve bu durum karşısında polisiye önlemlerin bile gündeme
gelebileceğini ileri sürmüştür.51
Hegel, salt bu alanda sergilediği yaklaşımlarıyla değil bir düşünce sistemi anlamında
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eytişimsel yöntemle kamuoyu alanında önemli gelişmelere önayaklık etmiştir. Sav ve karşısav
ikilemi içerisinde Friedrich Ancillon'un "Aşırı Kanılar Arasında Uzlaştırma" adlı çalışması
kamuoyu konusunu iki uç arasında, liberal ve tutucu görüşler açısından irdelemiş ve sözkonusu
görüşlere göre kamuoyunu betimlemeye çalışmıştır. Buna göre liberal görüş, kamuoyunu bir güç
biçiminde algılamakta ve yol gösterici bir "kutup yıldızı" biçiminde görmektedir. Dolayısıyla bütün
yasama süreçlerinde kamuoyunun yoklanması bir zorunluluktur. Öte yandan karşı savda tutucular
cephesinde biçimlenmekte ve kamuoyunun yanlış ve geçici bir otorite niteliği taşıdığı ve bu
özelliğiyle devleti istenilmeyen yollara yönlendirdiği düşüncesi dile getirilmektedir.52 Hegel'in
eytişimsel bakışının bir yansıması bir anlamda konunun karşıtlıklar içerisinde bütünüyle
tanımlanmasına katkıda bulunan bir yöntem olarak dikkatleri üzerinde toplamaktadır.

3.2. Kant
Kamuoyunu kamusal bir uzlaşı diye tanımlayan Immanuel Kant, bir diğer önemli düşün
insanıdır, bu alanda. Kant, kamuoyunu devlet ve toplum arasında yer alan bir öge biçiminde
görmüştür. Siyasanın erdemli, aktörel bir kimlik kazanmasının temel koşullarından biri Kant' a göre
açıklık, "kamusallık", "aleniyet"tir.53 Yasalar önünde eşitliği insanların özgürlüğü biçiminde
değerlendiren Kant, yasamayı akıldan kaynaklanan halk iradesine dayandırmaktadır. Bu anlamda
Immanuel Kant, yasaların özünü, kökünü kamuoyunda bir başka deyişle "akıl yürüten topluluğun
kamusal" uzlaşısında bulmaktadır.54 Kant, siyasal eylemliliği, kamuoyuna açıklanabildiği ölçüde
hukuk ve ahlakla uyumlu görmektedir. Bu anlamda Kant bütün siyasal girişimlerin, deneyimlerin
kamunun genel kabulünü ve onayını almasıyla anlam kazanacağını ileri sürmüştür. Kant yasalarla,
siyasal eylemliliklerle kamusal alan arasında bir düzenek yaratmaya çalışmıştır. Bu düzeneğin en
temel değerleri arasında da "kamusallık", Atabek'in deyişiyle aleniyet yatmaktadır.

3.3. Marx
Hegel'in eytişimsel düzeneğinde madde ve düşünce arasındaki ilişkiyi karşıt biçimde
açıklayan Marx, kamuoyu sorununu sınıfsal bakış açısıyla irdelemiş ve kentsoyluların yanlış bilinci
biçiminde değerlendirmiştir. Sınıfsal çelişkileri, burjuva ile işçi sınıfı ekseninde değerlendiren
Marx, kamuoyunu burjuvanın çıkarlarını gizleyen bir maske biçiminde yorumlamıştır. Marx,
alenilik ilkesini burjuva hukuk devletinin "meşruluk" arayışının bir aracı, yöntemi biçiminde
görmektedir. Marx, bu anlamda üretim ilişkileri bağlamında toplumsal yapıyı alt ve üst yapı
değerleriyle yorumlamış ve burjuvazinin geçerliliğini, egemenliğini pekiştirme adına gerçek yüzünü
gizleyerek "kamuoyu" gibi gerçek dışı bir görünüm sergilediğini belirtmiştir.

3.4. Tocqueville
Kamuoyun tarihsel yolculuğu içerisinde Kamuoyuna ilişkin düşüncelerini yansıtan
düşünürlerden biri de A1exis de Tocqueville' dir. "On Democracy in America" (Amerika'da
Demokrasi Üzerine) adlı yapıt, Tocqueville'nin kamuoyuna ilişkin düşüncelerini yansıttığı
çalışmasıdır. Bu çalışmada Amerika'da birey kamuoyu arasındaki ilişkide ya da Neumann'ın
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belirttiği gibi uzlaşıda bireyin kamuoyu karşısında boyun eğmek zorunda kaldığını vurgulamıştır.55
Fransız Devrimi öncesinde kilisenin çöküşü konusunda değerlendirmelerde bulunan Tocqueville,
tarihsel yapı içerisinde Neumann'ın "Suskunluk Sarmalı" kuramını bezeyen ve dile getiren ilk
düşünür kimliği taşımaktadır. Bu anlamda Tocqueville Fransa' da yaşananları dikkate alarak
"susmanın ve konuşmanın" kamuoyu açısından önemine dikkat çekmiştir. Yukarıda anılan
yapıtında Tocqueville, Amerika'daki basın özgürlüğünü toplumsal ve siyasal sorunları "kamuoyu
mahkemesi"nin önüne çıkardığını ileri sürmüştür.56 Kamuoyunun bu belirleyici özelliğinin
kimileyin amaçlarını aşan ve toplumsal düzeni, yaşamı tehlikeye vardıran boyutlara ulaştığı da
Tocqueville tarafından dile getirilmiştir. Özellikle çoğunluğun, azınlık üzerindeki egemenliğinin
yok etme düzeyine kadar gidebileceği tehlikesine dikkat çeken Tocqueville, kamuoyunun bireyi
ezerek yokederek ezme olasılığını hiç de zayıf bir olasılık görmediğini açıklamıştır. Kamuoyunun
oluşumunda toplumdaki eşitliği önemli bir öge biçiminde değerlendiren Tocqueville, bireyler
arasındaki eşitliğin giderek kamuoyunun ya da çoğunluğun despotizmine dönüştüğünü, kendinden
sonra bu konuya el atanlardan yıllarca önce dile getirme başarısı göstermiştir. Alexis de
Tocqueville'nin 1947 yılı basımlı kitabında Bektaş ve Atabek, ProfDr. Nerrnin Abadan Unat'a atıfta
bulunarak şu sözleri alıntılamışlardır. "Toplumsal koşulların eşit olduğu her yerde kamuoyu
insanların bilinci üzerine çöker, Onu sarar, yönlendirir ve baskıya maruz bırakır. İnsanlar eşit hale
geldikçe her birey kendini diğerlerine karşı daha zayıf hisseder. Bu durumda insanlar sadece
kuvvetlerini küçümsemekle kalmazlar, aynı zamanda sahip oldukları haklar konusunda da kuşkuya
düşerler. Dolayısıyla, birey psikolojik açıdan çoğunluğun ısrarlı iddiası karşısında yanlış'
düşündüğünü hemen kabul etmeye hazır hale gelir. Artık çoğunluğun onu zorlamasına gerek yoktur.
Çoğunluk zaten varlığı ile bireyleri ikna gücüne sahip olmuştur." Anılan durum gerek ATABEK'in,
gerek BEKTAŞ'ın belirtilen yapıtlarında vurgulandığı gibi dile getirilmiştir. Tocqueville'nin bu
görüşlerinden etkilenen John Stuart Mill de bireysel özgürlüğün karşısında sınırlandırıcı önemli iki
ögeyi devlet ve kamuoyu biçiminde tanımlamıştır. Kamuoyunu, çoğunluğun baskın yapısıyla
açıklayan Mill, çoğunluğun da yanılabileceği, yanlış düşünebileceği gerçeğinden yola çıkarak
toplumun tehlikeye düşme olasılığından sözetmiştir. Mill, bu gerçek karşısında bireysel özgürlüğün
bütünüyle korunması ve çoğunluğun düşüncesine karşın tek ses de olsa dile getirilebilmesinin
önemine dikkat çekmiştir.57
Toplumsal değişim ve gelişim süreçlerine koşut bir biçimde kamuoyu kavramı da yaşanılan
dönemin özelliklerine göre yaklaşımlarda yer edinmekte ve kimileyin demokratik yaşamın ya da
düzenli bir toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir ögesi biçiminde algılanırken, kime1eyin de bu bir
tehlike, bir yanıltıcı öge biçiminde kendini göstermiştir. Egemen toplumsal yapı kamuoyuna ilişkin
düşüncelerin biçimlenmesinde önemli bir etkendir. Yine bu süreçlerden biri de hiç kuşkusuz 19.
yüzyıl boyunca yaşanmış ve 20. yüzyıla doğru yol alan değişimde geleceğin temel düşünce
akımlarına göre kamuoyu tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu sürece ilişkin gelişmeleri Onaran ve
Bektaş'ın yapıtlarında birebir görmek olasıdır. Onaran, 19. yüzyıl boyunca kamuoyuna ilişkin
araştırmaların, görüşlerin "akılcılık" temelinde gerçekleştiğini vurgulamıştır. Aklı, insanın en
önemli ögesi biçiminde gören yaklaşımlar, kamuoyunu Onaran'ın değerlendirmesiyle anılan
dönemde kamuoyu; "akılcı düşünen insan topluluğunun ölçülü kanaati"dir. Dolayısıyla
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kamuoyunun bu yaklaşım çerçevesinde duygusal etkileşimlerden, ögelerden arındığını söylemek
olasıdır. Bektaş, bu yorumu biraz daha derinleştirerek sözkonusu döneme ilişkin eleştirileri
gündeme getirmiştir. Arınmış, süzülmüş akla dayanan bu açıklamalar, kamuoyu konusunda bir
seçkinler, aydınlar sınıfını adres göstermektedir. Dolayısıyla, kamuoyu biçiminde algılanan düşünce
belli seçkinlerin düşüncelerine karşılık gelme gibi bir kaygıyla karşı karşıyadır.58

3.5. Bryce
20. yüzyılın başlarında kamuoyu üzerinde yoğunlaşan düşünürlerden biri de James
Bryce'dır. Bu dönemde "demokrasi" kavramı giderek öne çıkan ve ağırlık kazanan bir konumdadır.
Bryce da bu yönde kamuoyu kavramını demokratik yönetim içerisinde incelemeye çalışmış 59ve
kamuoyunun herşeyi gerçekleştirme yetisini taşıyan (omnipotent), diğer bir deyişle tanrısal ve
tanrısal olmakla birlikte rasyonel bir olgu biçiminde tanımlamıştır. Bryce, daha sonraları "sessiz
çoğunluk" diye adlandırılan "yığınların kaderciliği" kavramını ilk kez dile getiren düşünürdür.
Bryce, kamuoyunun sözle anlatılamayacağını, ancak halk kitlelerinden doğan ve gerçek
kamuoyunun tarih boyunca uluslara egemenlik sağladığını ileri sürmüştür.60

3.6. Dicey
Kamuoyu kavramına ilişkin yaklaşımlarıyla dikkat çeken düşünürlerden biri de Alber
Dicey'dir. Kamuoyu kavramını hukuksal bakış açısıyla değerlendiren Dicey, hukuk ve kamuoyu
alanında önemli yapıtlar arasında sayılan "19. Yüzyılda İngiltere'de Hukuk ve Kamuoyu Arasındaki
İlişki" (The Relation of Lawand Public Opinion in England, During the Nineteenth Century) adlı
yapıt1a öne çıkmıştır. Dicey, hukuk ve kamuoyu arasındaki ilintiye ışık tutmaya çalışmış ve salt bir
yasa çıkarmanın bile o yasanın belli ölçülerde onanacağı gerçeğini dile getirmiştir. Bu konudaki
düşüncelerini "yasalar kamuoyunu oluşturur ve güçlendirir" (Laws foster and create opinion)
kuramıyla açıklayan Dicey, gözleme ve alana dayanmayan bir bulguyla bu alanda daha sonra emek
verenleri şaşırtmış, ancak bu sav sonradan yapılan araştırmalarla da doğrulanmış ve
belgelenmiştir.61

3.7. Lippmann
Kamuoyu, tarihsel gelişimi içerisinde toplumbilimlerin gelişimine koşut biçimde giderek
daha açık biçimde anılmaya ve üzerinde yapıtlar verilmeye başlanmıştır. Bunlardan biri de 1922'de
yayınlanan ve Walter Lippmann'ın yazdığı "Kamuoyu" (Public Opinion)dur.62 Lippmann, kamuoyu
kavramını çevresel etkenler ışığında irdelemiş ve bu incelemesine ilişkin Neumann, tarafından
dikkate değer bir eleştiri almıştır. Neumann, kitabın bir bütün olarak adının kamuoyu olmasına
karşın içeriği açısından kamuoyunun doğrudan değil dolaylı bir biçimde anlatıldığını ileri
sürmüştür. Lippmann, Neumann'ın alıntılamasıyla kamuoyunu şöyle tanımlamaktadır: "İnsanların
kendileri ve başkaları hakkında kafalarında oluşturdukları imgeler, gereksinimler, niyetler ve
ilişkiler, onların kamuoyudur. Grupların davranışlarının ya da gruplar adına ön plana çıkan
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bireylerin davranışlarının temelini oluşturan imgeler, büyük harfle başlayan Kamuoyu'dur”.63
Lippmann, "imgelerin ve kanaatlerin" -ki bunlar Neumann tarafından kamuoyunun temel yapı
taşları arasında görülmektedir- duygu yüklü stereotiplerde belirginleştiğini ileri sürmektedir. Bu
anlamda stereotip kavramının Lippmann'ın gazetedeki baskı tekniğinden etkilenerek kullandığı bir
tanımlama biçiminde yorumlanmıştır. Bir başka anlatımla Lippmann, bireylerin, insanların nesnel
olaylar, gerçeklikler karşısındaki tutum ve davranışları imgesel anlamda edindiği bilgi ve birikimler
sonucunda ortaya çıkmış ve kristalize olmuş yargılarla biçimlendiğini ileri sürmektedir.
Lippmann'ın diğer önemli yapıtlarından biri de "Hayal Kamu"dur.64 Bu yapıtında kamunun önemi
konusunda kaygılarını dile getiren Lippmann, sıradan yurttaşın toplumsal ve siyasal sorunlar
karşısında ilgisiz ve bilgisizdir savını ileri sürmüştür. Bu ilgisizliği ve bilgisizliği salt yurttaşın kendi
seçiminden ve isteminden değil aynı zamanda bilgi kaynaklarının açıklığından, bilgilendirme
isteminden de kaynaklandığını ileri sürmektedir Lipmann. Özellikle sıradan yurttaşın ancak ve
ancak kitle iletişim araçlarından edindiği bilgiler doğrultusunda bilgi taşıyacağını belirten
Lippmann, bu bilginin ise doğrudan ve yalın biçimde sunulmadığının ve bellirli bir takım
yansımalardan geçtiğini ileri sürmektedir.65 Tüm bu değerlendirmeler, Lippmann tarafından son
noktada belki de yıllar sonra Neumann'a haklılık kazandıracak biçim almıştır. Neumann'ın
Lippmann hakkında söylediklerine karşın, Lippmann suskunluk sarmalı kuramının düşünürleri
açısından önemli bir sonucu da gündeme getirmiştir. Bu sonuca göre, yeterli ve etkin bilgi ve
donanımı taşımayan birey, doğal bir biçimde yanındaki ya da çevresindeki daha bilgili, daha
donanınımlı bireyin ya da grupların etkisi altında kalacaktır. Dolaysıyla dışlanmışlık, itilmişlik
korkusu, Lippmann'ın çalışmalarında da kendine yer bulmuştur. Lippmann, kamuoyu konusundaki
çalışmalarında özellikle kitle iletişim araçları bağlamında bilginin yansıması ve sunumu konusunda
önemli sayılabilecek değerlendirmelerde bulunmuştur. Lippmann'ın mesleğinin gazetecilik olması,
bu düşüncelerin kitle iletişim araçlarını odak alan bir eğilim sergilemesinde etkili olmuştur.
Lippmann'ın çalışmaları disiplinler arasındaki ilişkinin gelişmesine ve özellikle de sosyoloji,
sosyalpsikoloji, istatistik gibi bilimlerin kamuoyuna ilişkin katkıları daha da yararcıl bir düzeye
ulaşmıştır.66

3.8. Luhmann
Lipmann'ın ardından kamuoyu konusunda değerlendirilmesi gereken düşünürlerden biri de
Niklas Luhmann'dır. Neumann, Luhmann ve Lippmann'ın aynı konuları irdelediğini ancak,
Luhmann'ın belirlemelerine karşın Lippmann'ın bu anlamda Luhmann'ın gerisinde kaldığını ileri
sürmektedir.67 Özellikle kullanılan kavramlar, adlandırmalar bakımından Luhmann ayrı bir yönelim
sergilemiştir. Neumann'a göre; Lippmann'da kamuoyu sürecinin başlaması için "stereotipler"
tanımlaması gündeme gelirken, bu değerlendirme Luhmann'da "sözcükler" ve "formüller" biçimine
dönüşmüştür. Luhmann'ın belirlemeleri bu doğrultuda devam ederek, insanların ilgide göstereceği
direncin sınırlılık taşıdığını ileri sürmüştür. Luhmann'a göre; yoğun rekabet ortamında insanlar ve
olaylar kendilerini araya sıkıştırmak zorundadır. Bu tümcenin ardından belki de çok daha önemli
bir değerlendirme dile getirilmekte ve "medya"nın "sahte krizler" ve "sahte yenilikler" yaratmak
63
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64

41

yükümlülüğü belirlenmektedir. Kamuoyunun görevi Luhmann'a göre "konulaştırma" işlemini
gerçekleştirmektir. Bu işlemi yerine getiren en önemli kurum da, Luhmann’ın bakış açısıyla kuşku
götürmeyen bir biçimde "kitle iletişim araçlarıdır.68

68

A.g.y.,S.176-177.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde, 19 ve 20. Yüzyıllarda kamuoyu kavramının kazandığı anlamı, önemi bu
konuda yaklaşım sergileyen düşünürler ışığında yorumlama fırsatı bulduk. Özellikle Hegel, Marx,
Tocqueville, Lippmann gibi isimlerin görüşleri önem taşımaktadır. Kamuoyu kuramının temel
isimlerinden biri hiç kuşkusuz Elisabeth Noelle-Neumann’dır. Neumann, çalışmalarında güncel
örneklerle, anolojik yaklaşımlarla kamuoyuna ilişkin görüşleri aktarırken, tarih sahnesinde yer almış
isimlerin düşüncelerine de dikkat çekmiştir. Nitekim bu bölümde aktarılan, paylaşılan yorumlar ve
görüşler, büyük ölçüde Neumann kaynaklıdır. Bölüm okumaları ve çalışmalarında bu gerçekliğin
altını çizmek ve belirlemekte de yarar vardır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1- Lippmann'da kamuoyu sürecinin başlaması için
"stereotipler"
tanımlaması
gündeme
gelirken,
bu
değerlendirme Luhmann'da "sözcükler" ve "formüller"
biçimine dönüşmüştür.
2-“Kamuoyu” adıyla 1922’de yayınlanmış eser, Luhmann’a
aittir.
3- "Yasalar kamuoyunu oluşturur ve güçlendirir" tezi, Bryce’a
aittir.
4- Tocqueville, Amerika'daki basın özgürlüğünü toplumsal ve
siyasal sorunları "kamuoyu mahkemesi"nin önüne çıkardığını
ileri sürmüştür.
5- Hegel’e göre kamuoyu bulanıktır.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1D, 2Y, 3Y, 4D, 5D
1) Hegel’in kamuoyu hakkındaki düşüncelerini olumlu ya da olumsuz olarak
değerlendirmek olası mıdır? Vereceğiniz yanıtı Hegel’in görüşlerine atıfta bulunarak biçimlendirin.
2) Kamuoyunu kamusal bir uzlaşı diye tanımlayan Immanuel Kant’ın kamuoyu kavramına
bakışı hakkındaki düşüncelerini ifade ediniz.
3) Kamuoyu kavramına bakış açısından Hegel ve Marx’ın uzlaşı ya da çatışma noktaları
nelerdir, açıklayınız.
4) Tocqueville, özgürlük ve eşitlik sürecinin bireyin düşünce yapısının değişimindeki
etkilerini nasıl yorumlamaktadır ve bu yorumun kamuoyu boyutu nasıl açıklanabilir?
5) Lipmann’ın kamuoyunun oluşumunda iletişim araçlarının etkisini açıklamasını
“suskunluk sarmalı” yaklaşımına etkileri ya da yansıması boyutuyla irdeleyiniz.
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4. GÜNÜMÜZDE KAMUOYU KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Tarihsel gelişim içerisinde aktarılan kamuoyu kavramının günümüzde ulaştığı boyutlar ve
anlamı hakkında bilgiler verilecektir. Bu noktada sözcüğün bileşik yapısında yer alan “Kamu”
kavramı hakkında detaylı açıklamalar yapılacaktır. “Kamu”nun yanlış kullanımına değinilerek,
doğru kullanımı hakkında da bilgiler verilecektir. Yine insan topluluğu olarak “Kamu”nun diğer
insan topluluklarından farklarının neler olduğu üzerinde yorumlar yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kamuoyu nedir?
2) Günümüzde kamuoyunun anlamı nedir?
3) Kamu nedir?
4) Türkçede kamu kavramı neden yanlış kullanılıyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kamuoyu Kavramı, Tanımı

Kazanım

Kamuoyu kavramının
öğrenilmesi, bununla birlikte
birleşik sözcük olarak
“kamu” kavramının birikim
olarak edinilmesi.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kamuoyu kavramının
tarihsel gelişiminin
açıklanmasının ardından,
kavramın tanımına yönelik
bilgiler bu konudaki
tanımlamaların aktarımıyla
gerçekleşecek. Gelişim yolu
ise bu konuda yazılmış olan
ve ders notları içerisinde atıf
yapılan düşünürlere,
akademisyenlere yönelerek
yapıtlarını okuyarak.
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Anahtar Kavramlar


Kamuoyu



Kamu



Harwood Childs
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Giriş
Sosyal bilimlerde önemli sorunlardan biri de kavramların tanımlanmasında yaşanmaktadır.
Akademik tartışmanın önemli yoğunluklarından biri de kavram tanımlamalarında bir uzlaşıya, ortak
kanaate varma arayışıdır. Kamuoyu kavramı da böylesi bir niteliğe sahiptir. Hatta yakın geçmişte
“kamuoyu”nun varlığı, yokluğu bile tartışmalara konu olmuştur. Bu konuda Hülya Tufan’ın çeviri
eseri anımsanması gereken bir eserdir. Sözkonusu eserde, kamuoyunun kurgusal bir yapı olduğu ve
özellikle de medya aracılığıyla yarıtılıp, ete kemiğe büründürüldüğü iddia edilmektedir. Bu iddia
hala tartışılan ve üzerinde konuşulan bir konudur. Sosyal bilimlerde girişin, başlangıcın yolu
kavramsal bütünlükle, uzlaşıyla açılır. Bu bölüm içerisde de, kavramın tanımı ve günümüzdeki
kullanımı üzerinde durulacaktır. Harwood Childs’ın 1950’li yıllarda yaptığı tarama 50’ya yakın bir
tanım sayısını göstermektedir. Tanımın çokluğu bu alandaki bulanıklığın giderilmediğini, uzlaşının
henüz oluşmadığını göstermektedir. (Hülya Tufan’ın kitabı “KAMUOYU KİMİN OYU” Yazarı:
Hülya Tufan, Pierre Bourdieu, Patrick Ch. Kesit Yayıncılık, İstanbul-1995.)
Diğer bir sorun da Türkiye’de “kamu” sözcüğünün yanlış kullanımıdır. Bu konuda
Türkiye’de bu kamuoyu araştırmaları konusunda ilklerden sayılması gereken Nermin Abadan
Unat’ın kavramın tam karşılığını verecek bir terimle karşılık verdiğini söylemek olasıdır. “Efkar-ı
Umumiye” diyerek aslında “umumun”, “kanaati”, “düşüncesi” olarak tam karşılığını veriyor olması
dikkate değerdir. Kamu’nun doğrudan devlet olarak kullanılması ne yazık ki, hala çok yaygın bir
biçimde kullanılmaktadır. Oysa kamu, ortak bir sorun etrafında toplanmış, nitelikli bir insan
topluluğudur. Tüm bu sorgulamalar, bu bölüm içerisinde yer alan satırlarla gerçekleştirilecektir.
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4. GÜNÜMÜZDE KAMUOYU KAVRAMI
Toplumsal yaşamın devamlılığını sağlamaya dönük uğraşlar, kimi nesnel gelişmeler ve
öznel yapılanmalarla güçler arasında denge arayışı içerisine girilmiştir. Yönetim gücünün, erkinin
meşru ve yasal devri "şiddete"e dayalı olmaktan çıkmış, gönüllü ya da yasal yükümlülüklerle
düzenlenen seçimlerle yasal odaklara bırakılmıştır. Daha yalın bir anlatımla yöneten, yönetilen
arasındaki ilişkinin betimlemesi ülke içerisinde yasal düzenlemelerle biçimlendirilmiş ve meşruluk
kazandırılmaya çalışılmıştır. Ancak, bu süreç içerisinde her yasal iktidar sürecinin ve kurumunun
meşruluk taşıdığını söylemek güçtür. Evrensel ilkelerin gelişen etkisi karşısında "antidemokratik"
yönetimler giderek bu evrensel ilkeler çerçevesinde kendini yeniden biçimlendirmeye
çalışmaktadır. Uluslararası oluşumlar etkin gücün istemleri ve beklentileri doğrultusunda dış
dünyadaki gelişmeler yorumlanmakta ve değerlendirilmektedir. Bu anlamda meşru olmayan,
antidemokratik yönetimlerin kimileyin görmezden gelindiği yaşanılan bir başka gerçekliktir. Bu
anlamda özellikle son yıllarda yaşanan "milliyetçi" akımlar, kürenin değişik koordinatlarında
yaşanan kıyımlara, vahşetlere göz yumma gibi bağışlanmaz bir süreci de 21. yüzyılın içerisinde
yaşamın bir parçası durumuna getirmiştir. (Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Çeçenistan v.b.)
Kürenin yer altı kaynaklarının dağılımı ve bu alanlardaki egemenliğin biçimi, içeriği bu anlamda
çok da iyimserlik taşımayan bir görüntü sergilemektedir. Ulusal ve uluslararası ölçekte kamuoyu
kavramı hem ekonomik, hem toplumsal hem siyasal gelişmelerin ışığında yorumlanmaktadır. Bu
anlamda kavramı nesnel değerlendirmek durumundaki bilim dünyasının da bu çevresel etkilerin
ışığında yönelimler sergilediği görülmektedir. Bu anlamda kimileyin bilimsel açıklamaların,
tanımlamaların da zaman zaman ideolojik kimlik kazandığı görülmektedir. 19. yüzyılda başlayan
ideolojik ayrışma, çatışma kamuoyu kavramı tanımlamalarını da varsıl kılmıştır.

4.1. Tanım
Kamuoyu denince akla gelen ilk ad, hiç kuşkusuz Elisabeth Noelle-Neumann'dır. Yaptığı
kuramsal, görgül çalışmalarla bu alana önemli katkıları bulunan Neumann, "Kamuoyu" adlı
makalesinin69 başlangıcında şu alıntıya yer vermektedir. "Kamuoyunun genel kabul görmüş bir
tanımlaması yoktur." Bu alıntının kaynağı, uzunca yıllar Kolombiya Üniversitesi Gazetecilik Okulu
Müdürlüğü yapan New-York'tan W. Pillips Davison'dır. Kamuoyu üzerine yazdığı makale, 1968
yılında yayınlanan "International Encyclopedia of the Social Siences", Neumann'ın makalesinin
yeraldığı yapıtın yayın tarihi ise 1998. Aradan otuz yıl geçmesi, Neumann'ı biraz ironik bir
yaklaşımla bu ilginçliği makalesinin başına taşımasına yol açmıştır. Bu tartışmalar, Amerikalı
siyaset bilimci Harwood Childs'ın 1965 tarihli "Public Opinion" adlı yapıtın ikinci bölümünde
anlattığı "The Nature and History of Public Opinion"da kamuoyunun yaklaşık 50 ayrı tanımlamaya
ulaşmasıyla anlatılmıştır. Bu anlamda tanımı güç ve ortak noktaları tartışmalı bir alanda, bir
kısırdörıgüye girmek yerine varolan tartışmaların ışığında yol almak ve kimi çıkarsamalarda
bulunmak, bir deneme kimliğiyle ileriye dönük çalışmalara ışık tutacaktır. Hiç kuşkusuz birçok
bilimsel çalışmanın çıkışı, bir nokta üzerinde yoğunlaşan tartışma sarmalından uzaklaşarak, o
konuya ilişkin bilgileri bu tartışma havuzuna taşımak ve sonuca doğru yol almak adına değer
69
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taşımaktadır.
Toplumsallık insanın doğası gereği tanımlanan bir kavramdır. Birarada yaşamak genel
anlatımla dizgelerden oluşan büyük bir yapıyı ortaya çıkarmaktadır. Ekonomik, siyasal, kültürel
dizgeler, birlikte yaşamanın hem hukuksal altyapısını hem hukuk dışında bir yaptırım alanı
yaratmaktadır. Bu yaptırım alanı toplumsal düzenin sağlanmasında en büyük etkenlerden biridir.
Toplumsal düzen, düşüncelerin, görüşlerin çatışması, uzlaşması için de bir anlam taşımaktadır. Bu
anlam günümüz toplumları için değer taşımakta ve yöneten, yönetilen için bilinmesi gereken,
devamlılığı bulunan bir süreci de ifade etmektedir. Bu noktada gerek bireysel, gerek yönetenler ya
da yönetmeye aday olanlar için "kamuoyu" büyük önem taşımaktadır. Toplum içerisinde bütünsel
düşünce yapısını algılamak ve bu bütünsel düşünce yapısını yaratan bileşenlerin çözümlenmesine
gitmek, somut durumun yaratıcıları, nedenleri hakkında bilgi taşımak bugünün toplumları için "güç"
niteliğindedir. Bu gücün siyaset bilimi açısından anlamı da, yönetenlerin, yönetilenlerin düşünce ve
yönelimlerini bilmek istemelerinde yatmaktadır. Münci Kapani, bu anlamda genel kitlenin
düşüncelerinin siyasal sistem açısından -siyasal sistemin otoriter ya da demokratik olmasına bağlı
olarak- etkili olduğu ve önem taşıdığı görülmektedir.70 Demokratik değerlerin baştacı edildiği ve
önemsendiği bir süreçte "kamuoyu"nun siyasal sistem, yapı içerisinde üzerinde düşünülmesi
gereken önemli bir öge niteliği, nesnel gerekliliğin doğurduğu bir sonuçtur.
Kamuoyu, gerek siyaset, gerek iletişim71 bilimciler tarafından her bilim dalında
gözlemlendiği gibi tanımlanma uğraşıyla karşı karşıya kalmıştır. Her toplumbilimin yaşadığı
sıkıntılar "kamuoyu" kavramının tanımlanmasında da gözlemlemek olasıdır. Elisabeth Noelle
Neumann da bu tanımlama uğraşının, sözkonusu kavram için giderek daha karmaşık, anlaşılmaz,
çetrefil bir durum yarattığı görüşünü ileri sürmektedir.72 Daha önce de vurgulandığı gibi
kamuoyunun tanımı için 1965 yılında geniş bir kaynak taraması yapan Amerikalı bilim adamı
Harwood Childs, 50 tanıma ulaştı ve bu tanımları bir kitapta topladı.73 Childs'in uğraştığı bu kavram
üzerindeki tartışmaları bitirmek yerine bu kavramın gündeme getirilmemesi, tartışılmaması
yönünde bir eğilimin, kitabın hazırlandığı yıllarda yoğunluk kazanmasına yol açtı. Bu gelişmelerin
yansımasına karşın, iletişim bilimci Emil Dovifat "Zeitungslehre" (Gazetecilik Öğretisi) adlı
yapıtında kamuoyu kavramının görmezlikten gelinecek bir kavram olmadığını, daha da ötesi Jürgen
Habermas, kavramının birçok bilimdalında etkin bir biçimde kullanıldığı görüşünü dile
getirmektedir.74 Neumann, adı geçen yapıtında bu kavram üzerindeki çalışmalara ilişkin görüşlerini
açıklamaya devam ederken, W. Philips Davison'un 1968 yılında kamuoyu tanımını Childs'e
dayanarak yaptığını, yine Alman tarihçi Hermann Oncken'in ise kamuoyu gibi esnek, devinim
içindeki bir kavramın tanımlanma uğraşının anlamsızlığı ve bu kavramın genel olarak herkes
tarafından anlaşıldığı, bilindiği hakkındaki yaklaşımlarına değinerek bir kaçış yaşandığını dile
getirmektedir. Sözkonusu karmaşa, uzlaşmazlık genel ansiklopedi kimliğiyle Ana Britannica'ya da
yansımıştır. Ana Britannica' da yapılan tanımlamada "kamuoyu" kavramı üzerine siyaset bilimciler,
sosyologlar ve sosyal psikologlar arasında bir görüş birliğinin bulunmadığı vurgulanmaktadır.75
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NEUMANN, Elisabetlı Noelle; "Kamuoyu, Suskunluk Sarmalının Keşti" , Dost Kitabevi Yayınları, Çev.
Murat Özkök, İstanbul - 1998, S. 53.
72
A.g.y., S. 82.
73
A.g.y., S. 82
74
A.g.y., S. 83.
75
Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 12, Ana Yayıncılık A.Ş., 1988- İstanbul, S. 475.
70
71

52

Buna karşın ansiklopedide yapılan tanım şöyledir: Kamuoyu; " ... Belirli bir konuda toplumun
büyük bir kesimince benimsenen görüş, tavır ve inançların toplamı"dır.
Kamuoyu tanımlaması üzerinde düşünceler bileşik sözcüğün ayrıştırılması üzerinde
yoğunlaşmakta ve "kamu" ve "oy" ayrı ayrı tanımlanarak analitik bir yönelim izlenmektedir.
Neumann bu analitik incelerneyi Sokrates'a kadar geniş bir yelpazede incelemekte ve
değerlendirmektedir. Bu iki sözcük üzerinde bilim adamlarının yoğun tartışmalar içine girdiği de
Neumann tarafından ileri sürülmektedir. Sokrates'in devlet hakkında tartışırken "oy" (kanaat)
sözcüğünün yeri, bilgiyle bilgisizlik arasında bir orta noktaya yerleştirilmiştir.76 Kanaat üstünde
düşünceleriyle dikkatleri üzerinde toplayan bir başka düşünür, bilimadamı da Imannuel Kant'tır.
Kant, kanaati hem öznel hem nesnel yetersiz bir "yargı" biçiminde değerlendirmiştir.77 Kamuoyu
kavramını tanımlanmasının bir başka boyutu da Anglosaksonlar ve Fransızlar' da gözlenmektedir.
"Opinion" tanımıyla algılanan kamuoyu kavramı belirli bir halk grubunun oydaşması anlamında
kullanılmaktadır.78 İngiliz David Hume, 1739 yılında yayınladığı bir yapıtta "ortak kanaat"
(common opinion) anlamında bir tanımlaya gitmiş ve "Suskunluk Sarmalı" kuramının yaratıcısı
Neumann da ortak ya da etkin düşünceden yana tutum sergilemiştir. Neumann, tavır ya da edilgen
düşünce taşıma nedenlerini gerekçe göstererek "oy" kavramını Faransızca ve İngilizce' deki gibi
"oydaşma" anlamıyla ele almak gerektiği görüşünü taşımaktadır. (Bkz. Noelle Neumann, Kamuoyu)

4.2. Kamu
Kamu, genel kullanım içerisinde bilindiği üzere, "özel"in karşıtı anlamını taşımıştır. Antik
Yunan döneminde ortak kullanıma açık "koine" ve bireylere ait anlamında "oikos" sözcükleriyle
anlatılmıştır.79 Roma Dönemi' nde aynı ayırım devam ederek hukuk sürecinde özel (privatus), kamu
(publicus) anlamında kullanılmıştır. Antik Yunan'da ve Roma'da sözkonusu kavramlar, hiç
kuşkusuz toplumsal yapı içerisindeki sınıfsal ayrışmaya göre anlam kazanmıştır. Sözkonusu ayırım,
yurttaşlar, özgür bireyler açısından bir anlam taşımıştır. Dolayısıyla bu alan içerisine girmeyen
kesim, "kamu" dışı sayılan kesim niteliğindedir. Ortaçağa varıldığında bu durumun çokça bir
değişim sergilemediği gözlenmiştir. Kamu, bu dönem içerisinde soyluları tanımlayan bir kavram
olarak kullanılmıştır. Bu dönemde yönetenlerin, hükümdarların yaptıkları politikaları kamu ile
özdeş tutulmuştur. 16. yüzyıla varıldığında bu ayrışmanın giderek kurumsallaştığı gözlemlenmeye
başlamıştır. Public diye tanımlanan kamu kavramı yönetenler; "public person" (hükümdar, prens ve
ona hizmet edenler) ve yönetim aracı, aygıtı ve uygulayıcısı konumundaki devlet daireleri ise
"public offices" biçiminde anılmıştır.
Bu yönelim tecimsel gelişimin yarattığı yeni sınıfsal yapıyla daha ayrı bir yapılanma
içerisine girmiştir. Bu anlamda önemli sayılabilecek bir gelişme yaşanmış ve iktidarın elinde
bulundurduğu varlık ayrıştırılmıştır. Buna göre hükümdarın kişisel varlığı, bütünsel yapıdan
çıkarılmış ve "kamu" bu süreçte artık sarayı değil, "devlet"i tanımlayan bir içerik kazanmıştır.
17. yüzyıl bir değişim ve dönüşüm basının ortaya çıkışıyla kendini göstermiştir. Bugün için
çok genel anlatımla tanımlanabilecek üçlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapı içerisinde anamal
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birikimi sağlayan kentsoylular, yönetimi elinde bulunduran hükümet, siyasal erk ve bütünüyle bu
yapıyı örten, kapsayan daha geniş açılım taşıyan kitle (publicum) sözkonusu yapının temel taşları
arasında yer almıştır. Bu oluşum içerisinde kitleyi bilgi ve veri aktanmıyla besleyen önemli öge de,
hiç kuşkusuz basındır. Bu öge, daha özgür bir ortam içerisinde geliştiği İngiltere'de kamuya
açıklama anlamında "publicity" sözcüğüyle anılmaya başlamıştır. Bu dönem içerisindeki
gelişmelerden biri de, sanatsal üretim sonucunda ortaya çıkmıştır. Sanatsal ürünleri tüketenlerin, bir
başka deyişle aydınların, soyluların ve kentsoyluların karışımından oluşan bir yapı sanatsal ürünlere
dönük düşünce ve yaklaşımlarını paylaşma yoluna gitmişlerdir. Bu dönüşüm kamu sözcüğünün
bugünkü kullanımına yakın anlama yaklaştığını göstermektedir.
Kamu sözcüğünün giderek siyasal bir kimlik kazanımına dönük gelişimi özellikle
İngiltere'de ağırlık kazanmıştır. İngiltere'de yazılı basının Kıta Avrupa'sına görece özgürlüğü siyasal
gazeteciliğin öne çıkmasına önayaklık etmiştir.80 Bu dönemde gazeteler yüksek okur sayılarına
ulaşarak, bilinçli ve etkin kamuoyu oluşumuna destek vermeye başlamıştır. İngiltere özelinde kralın
karşında bürokrasi, kentsoyluların, soyluların ve aydınların bir araya gelmesiyle bir güç anlamı
kazanarak kamu gücü (public power) niteliğine kavuşmuştur. Bu süreç Fransa' da soyluların ve
bürokrasinin kralın yanında yer almaları sonucunda, kentsoylulara yeni bir birikimin, oluşumun
kapısını aralamıştır. İngiltere'de bir anlamda çıkış yolu bulan tepki, Fransa'da devrim sürecini
hazırlamış ve köktenci bir çözüm yoluna giderek devrimi gerçekleştirmiştir. Devrim süreciyle tüm
kurumlar, yapılar yasal düzenleme altında biçimlenerek, Bektaş'ın altını çizerek belirttiği anayasal
düzenlemeyle kamu daha belirgin ve kesin anlatımla biçimlenmiştir.
Fransız Devrimi bu anlamda yeni bir çağın, anlayışın temel dönüşüm noktası kimliğini
almıştır. Anayasal düzenlemeler "kamu"yu açık biçimde tanımlarken, toplumsal yapıdaki aygıtların
işleyişine ilişkin de hükümleri beraberinde getirmiştir. Bu hükümler sonucunda sürecin kamuya
açıklanması, kamunun süreç hakkında bilgilendirilmesi gibi bir sonuç doğmuştur. Diğer bir
anlatımla 1789 yılında ilan edilen "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi", bireyi tanıyarak, doğal
haklar öğretisi içerisinde insanların "doğal, başkalarına devredilemez, zaman aşımına uğramaz,
kutsal81 hakları bulunduğunu kayıt ve güvence altına almıştır. Bu süreç liberal düşüncenin daha
etkin ve yaygınlık kazanmasının da önünü açmıştır. Özgürlükler, bu süreç içerisinde bireyin,
yurttaşın en temel değeri konumuna gelmiştir. Bu süreç diğer Avrupa ülkelerini de etkisi altına almış
ve benzer sonuçlar doğurmaya başlamıştır.
Kamu, kavramı bu gelişimin ardından bir aşama daha kaydederek daha ayrı bir alana
yansımaya başlamıştır. Burada tartışmalar özellikle kitle, güruh, halk ayrımına dayanmıştır. Kamu
sözcüğünün halk ya da kitle kavramından ayrışır mı sorusuna yanıt arayışı gündeme gelmiştir. Bu
arayış içerisinde "kamu" sözcüğü Bektaş'a göre "umumi; herkese ait, yani hususi olmayan alem;
halk, amme82 sözcüklerini de kapsayan, kollektif bir teknik terim, deyimdir. Bu savdan yola çıkarak
Bektaş, sözkonusu deyimin belirli nitelikleri taşıyan bir toplumsal grubu, tanımlandığını ileri
sürmektedir. "Kamuoyu"nu bir toplumsal etken biçiminde tanımlayan Kapani ise; bu noktada bu
bileşik sözcük üzerindeki düşüncelerini açıklarken: " ... bütün kitle tarafından benimsenmiş,
monolitik (yekpare) bir fikir bloku anlaşılmamalıdır. Böyle, toplumun hemen hemen bütün üyeleri
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tarafından paylaşılan, rasyonel niteliğe sahip bir fikir bloku, olsa olsa bir fiksiyon, ya da metafizik
bir kavram olabilir…”83 düşüncesine yer vermektedir. Bununla birlikte 1950'lerden bu yana yapılan
araştırmalar sonucunda toplum bilimcilerin "kamu" teriminin, "grup" ile eşanlam taşıdığı üzerinde
görüşbirliğine vardığı belirtilmiştir.
Bu konudaki yaklaşımlarını değişik atıflarla güçlendirmeye çalışan Bektaş, Charles W.
Smith Jr. 'ın kamunun belirli bir sorun etrafından oluşan bir grup niteliği taşıdığını, Carroll Clark'ın
ise düşünsel yoğunluğunu aynı sorun üzerinde odaklaştırmış "mesafeli-temaslı" gruplar biçiminde
tanımladığını vurgulamıştır. Bu düşünürler arasında Carroll Clark'ın kamunun siyasal ödevlerini
yerine getirebilmesi için ortak çıkar ve ilişkiler barındırmasından ötürü birbiriyle ilişki içerisinde
bulunması gerektiği düşüncesi taşıdığını belirten Bektaş, kamunun karmaşık toplumsal ve iktisadi
bir işbölümüyle kitle iletişim araçlarına sahip, kişisel özgürlüğe değer veren laik bir toplumun ürünü
olabileceğinin Clark tarafından vurgulandığını belirtmiştir.84
Bu tartışmaların diğer bir katılımcısı da Vincent Price'dır. Kamu ve "güruh" arasındaki
ayrımları ortaya koymaya çalışan Price, güruh sözcüğüyle dayanışma içinde bulunmayan, sorunları
çözme ve tartışma yetisi taşımayan bir insan topluluğunu betimlemiştir. Güruhun bu anlamda
içgüdülerin etkisi altında kaldığını vurgulayan Price, güruhun yarattığı baskı ortamıyla bilinçli
davranışı ortadan kaldırdığını ileri sürmüştür.85 Ortak düşünce ve davranış bilinci taşımayan
güruhun, zaman zaman önemli şiddet hareketlerinde önü alınamaz boyutlara varan davranışlar
sergileyeceği de vurgulanan düşünceler arasında yer almaktadır. Bu noktada güruhda duygusal
birliktelikten sözedilirken, kamuda belirleyici olanın karşı çıkma ve akılcı söylem olduğu
vurgulanmıştır.
Bu noktada ayrı bir açılım getiren bir yaklaşım, tanımlama biçimi de; sosyalpsikolojiyle
uğraşanlar tarafından gündeme getirilmiştir. İnsan davranışlarını açıklama açısından "grup"tan
sözetmemenin olanaksızlığına değinen Özerkan ve İnceoğlu, bireyin davranışlarında içinde
bulunduğu grubun -ki bu grup en geniş anlamıyla toplumdan daha dar ölçekli yapılara dönüşebiliretkisi altında kalabileceği gerçeğini dile getirmiştir.86 Bu konuyu oy verme süreciyle açıklamaya
çalışan Özerkan ve İnceoğlu, Gallup'a gönderme yapmaktadır. Anılan olay 1948 Kasım’ında
Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri sırasında yaşanmaktadır. Truman'ın oyların yüzde
44,5'unu alacağını öngören araştırma yanılmış (Gallup tarafından yapılan), gerçekte Truman,
oyların yüzde 50' den fazlasını almıştır.87 Bu yanılgının açıklaması ise, kesin olmamakla birlikte
"son dakikada, belki de görünüşte hiç önemli olmayan etkiler, düşünceler, olaylar" biçiminde
yorumlanmıştır. Öte yandan bu açımlama sürmekte ve bireyin düşüncesi "değişik görüşlerin ya da
değişik toplum kesimleri düzeyinde az ya da çok sağlam bir biçimde belirlenmiş görüş taslaklarının
ortalaması çevresinde yer alır”88 biçiminde açıklanmaktadır. Bu görüşü daha da belirgin kılan ise
Gallup 'un açıklamalarında yatmaktadır: "Çoğunluğun ruhbilimcilerce tümlük izlenimi (impression
of universality) diye adlandırdıkları şeyi izleme eğilimi, ulusun tümünün değil, seçmenin sınırlı
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dünyasını oluşturan küçük kesimin görüşünü izleme eğilim olarak yorumlanmalıdır.”89 Bu noktada
Özerkan ve İnceoğlu, davranışın, tutumun biçimlenmesinde etkin ögeleri kamu başlığı altında değil
ayrı sosyolojik birimler altında incelemeye çalışmıştır. Sonuçta kamu kavramını bütünleyen
açıklamalar bu bakış açısında da kendini bulmuştur. Atabek'in "güruh" diye tanımladığını, Özerkan
ve İnceoğlu benzer biçimde "kalabalık" biçiminde tanımlamıştır.
Kamu konusundaki değerlendirmelerden biri de Herbert BIummer'in yaptığı
tanımlamalardır. Blummer kamuyu "karşılaştıkları bir sorunun üstesinden nasıl geleceklerine ilişkin
farklı fikirlere sahip olan ve sorunun çözüm yolları üzerine tartışan insan grubu” 90 biçiminde
tanımlamaktadır. Bir grubu kamu biçiminde tanımlamak için kimi koşulları arayan Blummer, şu
gereklilikleri sıralamaktadır:
a- Bu grup içindeki kişiler, bir sorunla karşılaşmış olmalıdırlar.
b- Bu sorunun çözümü hakkında farklı görüşlere sahip olmalıdırlar.
c- Soruna çözüm bulabilme için birbirleri ile tartışmaya girişmelidirler.91
Bu gereklilikleri sıralayan Blummer, grup üyelerinin birbirlerini gerçek anlamda
tanımalarını ve ilişkide bulunmalarını bir zorunluluk olarak görmemektedir. Sorunu temel ölçüt alan
Blummer, sorunların devamlı değişken olduğunu belirterek, bu sorunlara dönük gerçekleşecek
tepkileri de, yani "kamu"ları da o ölçüde varsıl görmektedir. Aynı düşünce, yaklaşım Münci
Kapani'de de görülmektedir. Bu anlamda Kapani, bir kamu değil birden çok kamu'dan sözetmek
gerektiğini dile getirmiştir.92 Kamu'yu grup anlamıyla kullanan bilim adamlarından biri de William
Albig'dir. Bektaş, "kamu" konusunda Albig'in düşüncelerine de yer vermiş ve Albig'in de diğerleri
gibi "kamu"yu grup biçiminde algıladığını ve birden çok kamu'dan sözetmenin olanaklı olduğunu
belirtmiştir."93 Tıpkı diğer yaklaşımlarda görüldüğü gibi, Albig'de de aynı tutum görülmektedir.
Albig, "kamu"yu demokrasi açısından da değerlendirmiş ve demokrasi anlamında şöyle bir açılım
sergilemiştir. "Böylesine kamularda, bir karşılıklı etkileşim süreci alınan tavırların çok sayıda
olması olgusunun süregelmesi ve azınlık görüşlerinin hoşgörüyle karşılanması gibi özellikler
sözkonusudur. Tekelci propaganda yapan çağdaş baskıcı devletlerde böylesine kamulara tahammül
edilemez. Bunlar aynı tip ifadelendirmeleri dile getiren kitlelere dönüştürülmelidir.”94
Kamu ve grubu eşanlamlı bulan araştırmacıların arasına Harwood L. Childs' da alan Bektaş
benzer görüşler sergileyen Marbury Bladen Ogle'mn da görüşlerine yer vermiştir. Bu iki düşünürde
de kamu grupla özdeş görülmüş ve birden çok kamudan sözetmenin olanaklı bulunduğu üzerinde
durulmuştur.
Türkiye'de yaygın bir biçimde kamuoyu sözcüğünün yanlış anlamda kullanıldığı
bilinmektedir. Özellikle kitle iletişim araçlarında "kamuoyu" sözcüğü öznel bir kimlik, güç
kazanmakta ve "kamu" sözcüğüyle karıştırılmaktadır. Kamuoyu kavramının, sıkça yaşandığı gibi
89
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bir genellemeyle ve Türkiye'de toplumun bütünün kapsayan bir anlam yüklemesiyle ortak düşünce
ve kanaat bloku biçiminde adlandırıldığı bilinmektedir.
Daha sonra "kamu" kavramı üzerinde yoğunlaşan bilimadamları, bileşik sözcüğün anlam
bütünlüğünü yakalamaya çalışmışlardır. Neumann, "kamu"nun üç anlamı bulunduğunu ileri
sürmektedir. Kamu sözcüğü üzerinde özellikle Jürgen Habermas'ın tanılarına, belirlemelerine yer
veren Neumann, kamunun siyasal hukuksal boyutta kullanıldığını belirtmekte ve öncelikle
kamusallık boyutuyla açıklık, saydamlık niteliğine dikkat çekmektedir. Kamuoyu kavramının
demokrasinin yasal işleyiş sürecinde önemli bir değer taşıdığına inanan bilim adamları demokrasi
ve kamuoyu arasındaki ilişkiyi ve ilişkinin açıklık boyutunu Agora (Yunan) ve Forum' (Roma)a
dayandırmaktadır (Schneider 1968, Gerhards 1993).95 Kamuoyu konusunda açıklığı öne çıkaran
Winfried Schulz, kamuoyunun açık ve özgür bilgi akışıyla gerçekleşebileceği görüşünü dile
getirmektedir. (Bu konuda Article 19 adıyla yürütülen ve özellikle demokrasi, özgürlük bağlamında
sansür karşıtı tutumları algılamak ve anmak gerekir. Öte yandan uluslararası girişimler de bu
anlamda özellikle demokratik yaşamın sağlıklı temeller üzerinde yapılandırılması konusunda tüm
duyarlılığını göstermektedir. Bu alanda Article 19 tarafından hazırlanan ve Çağdaş Gazeteciler
Derneği tarafından Türkçe'ye kazandırılan "Geçiş Sürecindeki Demokrasilerde Seçim Dönemi
Radyo-Televizyon Yaymcılığı" ilgiye değerdir.) Açıklık ve özgürlük kavramı bilgi akışıyla
doğrudan ilintilendirilmekte ve sözkonusu akışın kimi ögeler tarafından denetlenebilir,
yönlendirilebilir niteliğini taşımaması gerektiği vurgulanmaktadır. Bir başka deyişle siyasal ve
hukuksal yapının bilgi akışı açısından özgürlük ve açıklık niteliğini barındırması bir zorunluluk
biçiminde algılanmaktadır. Öte yandan devlet ya da devlet erki biçiminde siyasal boyutuyla
değerlendirilen kamu kavramı tartışmaları en az "oy" kavramı kadar yoğun bir biçimde
yaşanmaktadır. Kamu üzerinde değerlendirmelerde bulunan Münci Kapani ise "kamu" kavramını
"public" karşılığıyla ele alarak "belli bir sorun hakkında fikir ve kanaat sahibi olan kişilerden
meydana gelen bir grub ve gruplar..." biçiminde tanımlamıştır.96 Kapani, bu tanımlamanın ardından
toplum bileşenlerinin tümünün yaşanan olaylar, olgular, sorunlar hakkında bilgi ve ilgi
taşıyamayacağı gerçeğini dile getirerek kamunun bir önemli boyutu ve son yıllarda yoğun bir
biçimde dikkatleri üzerinde toplayan kitle iletişim araçları boyutunu gündeme getirmektedir.
Toplum katmanlarının ve kesimlerinin ilgileri ve bilgileri düzeyinde çok değişik ve değişken
"kamulardan" sözetmek olasıdır. Hiç kuşkusuz bu kavram üzerinde biraz daha düşünmek gerekirse,
kamunun etkin ögelerinin bilgi ve ilgi olduğunda yoğunlaşmak gerekir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamuoyu tanımlandı. Kavramın tüm yönleri, çok yönlü olarak tartışıldı.
Kavramın özü itibariyle iki ana sözcükten oluştuğunu öğrendik. Birinci sözcük olan “kamu”
kavramının da ne anlama geldiği paylaşıldı. Kavramın Türkiye’de yanlış kullanımı konusundaki
sorunlar irdelendi. Yine bu bağlamda kamunun nasıl nitelikli bir topluluk olduğu ve dolayısıyla
kitleden, yığından, güruhtan ayrışması gerektiği konusunda fikir edinildi.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1- Neumann, kamunun siyasal hukuksal boyutta kullanıldığını
belirtmekte ve öncelikle kamusallık boyutuyla açıklık,
saydamlık niteliğine dikkat çekmektedir.
2-. Kamu ve "güruh" arasındaki ayrımları ortaya koymaya
çalışan isimlerden biri de Vincent Price'dır.
3- Harwood Childs'ın 1965 tarihli "Public Opinion" adlı yapıtın
ikinci bölümünde anlattığı "The Nature and History of Public
Opinion"da
kamuoyunun
farklı
tanımlamalarına
rastlanmamıştır.
4- İngiltere'de yazılı basının Kıta Avrupa'sından görece
özgürlüğü siyasal gazeteciliğin öne çıkmasına önayaklık
etmiştir.
5- Kamunun tanımlanması konsunda Türkiye’de anılması
gereken ilk isim, “Politika Bilimine Giriş” adlı yapıtıyla Hülya
Tufan’dır.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1D, 2D, 3Y, 4D, 5Y
1) Kamu nedir? Tanımlayınız.
2) Kamu’nun kitle, güruh, yığın farkı hakkında bildiklerinizi değerlendiriniz.
3) Kamuoyunun tanımlanmasında özellikle Elisabeth-Noelle Neumann’ın yaklaşımlarını
değerlendiriniz.
4) Kamuoyunun tanımından yola çıkarak “saydamlık-şeffaflık-açıklık” özelinde neler
söyleyebilirsiniz.
5) Kamuoyunun demokratik yaşam içerisinde kazandığı önemi medyanın rolünü de dikkate
alarak yorumlayınız.
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5. OY VE KAMUOYU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Kamuoyu bileşik sözcüğün içerisinde yer alan “oy” kavramının anlamı üzerinde yoğun
değerlendirmelere yer verilecektir. Oy’un tanımı konusunda ileri sürülen yaklaşımlar
değerlendirilerek, bu yaklaşımların ortak noktaları üzerinden oy kavramının tanımı yapılacaktır. Oy
kavramının özellikle “soyut”luğu, belirsizliği, karmaşıklığı üzerinden yürütülen tartışmalara karşın,
niteliklerin ortaya konmasıyla birlikte ortak bir tanıma varılacağı görülmüştür. Bu tanımla birlikte
daha önceki konuda irdelenen “kamu” kavramıyla birlikte “kamuoyu”nun özünü ortaya koymak ve
tanımlamak olanaklı hale gelecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Oy nedir?
2) Kamuoyu nedir?
3) Kamusallık, açıklık, ifade özgürlüğü; kamuoyu açısından ne önem taşır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Oy ve Kamuoyu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Oyun ne anlama geldiği ve bu
noktada kamunun
düşüncesinin, kanaatlerinin
karşılığı olarak oy;
tanımlanabilir ve özellikleri
itibariyle konumlandırılabilir
bir kavrama dönüşecektir.
Bununla birlikte “kamu” ve
“oy” kavramlarının bileşimi
olan “kamuoyu” çok kamu ve
oy tanımının birlikteliğiyle
daha net bir tanıma,
çerçeveye ve sınıra
kavuşacaktır.

Ders notları ve bu notlarda
anılan isimlerin yapıtlarının
irdelenmesi, okunması ve güncel
kaynakların, olayların
izlenmesiyle bir sonuca
varılacaktır. Yine medya
bağlamında sorgulamaların
yapılması, özellikle bugün için
“yeni medya” kavramıyla daha
anlamlı bir boyut kazanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Oy



Kamuoyu



Tutum



Kamusallık
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Giriş
Bu bölümde çok daha soyut bir kavramdan söz edilecektir. “Oy” bu anlamda Antik
Yunan’daki tartışmasıyla birlikte, “gölgeler” üzerinden hareket eden ve duvara yansıyan varlığıyla
yokluğu belirsiz bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu belirsizliği, ortadan kaldıracak
tartışmalar bu bölümde paylaşılacaktır. Oy’un bir kanaat, yönelim, eğilim olarak algılanması
gerektiğini Neumann da dile getiriyor. Kuşkusuz bu belirsizlik, yine de tanımlanabilir bir zemini
aktarılanlarla, paylaşılanlarla yakalamaktadır. Öte taraftan kamuoyunun ikinci bileşeni olan oy,
birinci bileşeniyle de “kamuoyu”na dönüşmektedir. Bu noktada herhangi bir sorun etrafından bir
araya gelmiş ve nitelikli topluluğun o sorun hakkında ortaya çıkmış ortak kanaatlerinden,
düşüncelerinden söz etmek olasıdır.
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5. OY VE KAMUOYU
5.1. Oy
Kamuoyu kavramının ikinci bileşeni "oy" da kamu kavramına benzer bir gelişim çizgisi
sergilemiştir. Kamuoyu kavramı üzerindeki açık ve belirgin tartışmaların özellikle 20. Yüzyılın son
yarısında ağırlık kazandığı düşünülürse, tanımlamalarda yeniden antik döneme yönelmek, birikimi
ve giderek de karmaşık bir yapıyı günışığına çıkarmaktadır. "Oy" kavramını açıklamaya çalışan
Neumann, Sokrates dönemine gitmekte ve "oy" kavramının belirsizliğinin Sokrates’le Glaukon
arasında geçen şu tartışmaya atıfta bulanarak anlaşılabileceğini belirtmektedir.

sordum.

"-Sana kanaat bilgiden daha bulanık ama bilgisizlikten daha berrak mı geliyor, diye



Fazlasıyla, diye yanıtladı.



İkisinin ortasında mı?



Evet.



Yani kanaat bilgiyle bilgisizlik arasında bir yerde mi?



Kesinlikle.”97

Neumann, bu söyleşinin içinde geçen "oy"un, kamuoyunda yer alan "oy"la eş anlamlı
olduğunu ileri sürmektedir. Bu söyleşinin oy kavramının belirsizliğini, değişkenliğini ortaya
çıkardığı yönünde düşüncelerini dile getirmiştir. Münci Kapani, “Politika Bilimine Giriş” adlı
yapıtında bu konuda şu görüşlere yer vermektedir. Kapani, tıpkı Sokrates'ta yaşandığı gibi "oy"
kavramını "rasyonel, kesin, pozitif bilgiye dayanan bir fikirden ziyade, az çok belirli bir eğilim, bir
görüş, daha doğrusu bir "kanaat" biçiminde tanımlamaktadır.98 Görüldüğü gibi Kapani de Neumann
gibi kamuoyu kavramını yaratan sözcüklerin bileşenleri üzerine ayrı ayrı eğilmiş ve ele almıştır.
"Oy" kavramının çok öncelere dayanan yolculuğunun yoğun sürecini özellikle 18. yüzyıldan
başlayarak gösterdiği belirtilmektedir. İngiltere ve Fransa' da "general opinion", "sense of the
people", "common sense" gibi kavramların kullanılmaya başlaması99 "oy" kavramının tanımlanması
anlamında başlangıç adımları olarak değerlendirilmiştir. Yöneten ve yönetilen düzleminde kavramı
değerlendiren düşünürler, yönetenin, yönetilenlerin düşüncelerinden yoksun biçimde yönetsel
işlevini yerine getirmesinin güçlüğünden sözetmişlerdir. Yönetilenlerin düşünceleri ise, yine önemli
bir yanılgıyla salt aydınların, ileri gelenlerin düşünceleri biçiminde anlam kazanmıştır. Kavrama bu
anlamıyla İngiltere' de Oxford Dictionary ve Fransa' da Rousseau tarafından "public opinion,
opinion publique" deyimleri kullanılnuştır.100 Bu dönemde gerek Fransa gerek İngiltere'de "oy"
kavramı, geniş kitlelerin, halkın biçimlenmiş yargısı, yorumu biçiminde değil, aydınların düşüncesi
biçiminde algılanmıştır. 18. yüzyılın sonlarına doğru "kamuoyu" kavramının giderek daha
97
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anlaşılabilir bir sürece yöneldiği gözlemlenmeye başlamıştır. Özellikle Almanya' da Kant, Hegel ve
Marx gibi düşünürlerin bu alandaki çalışmaları kavramın daha geniş açılımlarla irdelenmesine
olanak tanımıştır. 19. yüzyılda ise liberallerin ve sosyalistlerin ortak bir zemin üzerinde birleştikleri
görülmüştür. Kentsoylu gelişimin ardından egemen düşüncenin bu yönde eğilim sergilenmesi
"kamu" kavramının salt anamal ve varlıkla açıklanmaya başlamasına yol açmıştır. Buna karşılık
"oy", seçme anlamında salt vergi ödeyenlere verilmiş bir hak biçiminde yorumlanmıştır. Bu gelişim
tarihsel süreçte liberaller ve sosyalistleri aynı zemin üzerinde buluşturmuş ve sözkonusu
yapılanmanın karşısında yer almada birliktelik yaratmıştır. Karşı çıkışın temelinde yatan gerekçe
hiç kuşkusuz anılan dönemde özellikle "insan hakları ve özgürlükleri" bağlamında gelişen
duyarlılıkla açıklamaktadır. Devlet örgütlenişinin yeniden biçimlenmesi ve hukuksal yapının
yurttaş-devlet ilişkisi bağlamında kitle demokrasisi kavramına dönük eğilimi, "halk egemenliği"
düşüncesine güç katmıştır. Dolayısıyla geniş kitlelerin düşüncesi önem kazanmaya başlamış ve "oy"
kavramı gerçek anlamda geniş yığınlara taşınmıştır.
Kamuoyunu, islami düşünce açısından irdeleyen Osman Zümrüt, "oy" kavramını "tartışmalı
bir konuda belirtilen görüş biçimleri" düşüncesinden yola çıkarak iki öğe içeren bir yapıda sunma
yoluna gitmiştir. Bu anlamda birinci oluşumu; akıl yürütme yoluyla varılan düşünce, ikinci oluşumu
da; deneysel-geleneksel etkiler ve yoldan ulaşılan tutum biçiminde değerlendirmiştir.101
"Oy" kavramını birçok anlam taşıyacağını ileri süren Forrest P. Chisman, yargının,
inançların, ilkelerin, beğenilerin, hoş karşılamamaların, onaylamaların, dışlamaların "oy"
kavramıyla özdeşleşeceğini belirtmektedir.102 Bektaş, bilimadamının uğraş alanına göre "oy"a
yüklenen anlamın değiştiği görüşünü savunmuştur. Bu görüşünü güçlü kılmaya çalışan Bektaş,
siyasal kurarncıların onaylanan/benimsenen ya da hoşlanılmayan/rededilen anlamında
kullandığının belirtmektedir. Bu düşünceden yola çıkan Bektaş, John Stauart Mill'in "oy"
kavramında özellikle "benimsenen" ya da "hoşlanılmayanlar" kullandığını, buna karşılık Bryce'da
bunun "onaylananlar" ya da "rededilenler" anlamında kullanıldığını vurgulamaktadır.103 Mill'in
Antik Yunan döneminde kamuoyuna ilişkin düşüncelerini dile getirirken Sokrates örneğini
verdiğini belirten Bektaş, "oy" kavramı benimseme ya da hoşlanmama anlamıyla Sokrates'in serbest
bırakılması ya da öldürülmesi düşüncesinde somutlaştığını ileri sürmektedir. Bryce, ise "oy"
kavramını siyasa içerisinde yer alma boyutuyla değerlendirmiş ve adayın benimseme ve
hoşlanmama ölçütüne göre seçilmesi ya da seçilmemesinde somutlaştırmıştır.
Bu yaklaşımlarda bir duyarlılık da sosyal psikologlar tarafından gösterilmiştir. "Oy" kavramı
ve tutum arasındaki ilintiyi, ayrışımı çözümlemek sosyal psikologlar açısından da değerlendirilmesi
gereken önemli bir nokta olarak görülmüştür. Tutumun sosyal psikolojide genel kabul gören tanımı:
"Tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını
düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir.104 Tutum ve "oy" üzerinde önemli ve geniş bir
çalışmaya da Ünsal Oskay, "Kitle Haberleşmesi Teorilerine Giriş" adlı yapıtında yer vermiştir. Bu
çalışmaya göre; "Tutum terimi, bireyin çıkarsanan (inferred) karakteristiklerini ifade etmek için
ZÜMRÜT, Osman; "İslamda Kamuoyu Oluşumu", T.c. Kültür Bakanlığı Yayınlan, Başbakanlık
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kullanılan bir soyutlamadır.105 Bu karakteristiklerin bireyin davranışında ve ortaya koyduğu
anlatımlarda tutarlılık sağladığını vurgulayan çalışma, durumsal zorunlulukların önceden
tasarlanması, bilinmesi ve açıklanmasının olanaksızlığını göstermektedir. Buna karşın "oy"; bir
sorun karşısında ya da alışılagelen ortaya çıkan somut durumlarda tutumların bütünleşmesidir.
Tutumu, "oy"a oranla daha genel ve daha kalıcı gören bilimadamlarıyla, buna karşın aradaki
ayrımı çok da önemsemeyen araştırmacılar da bulunmaktadır.106 Tutum bu anlamda bireyin
yaşadıkları ve edindiklerinin ardından oluşan genellenebilir bir eğilim kimliğiyle dikkatleri
çekmektedir. "Oy"u bireyin tutumlarının sözlü bir anlatımı biçiminde değerlendiren Atabek, "oy"un
belirli bir zaman birimi içinde belli olay, davranış ya da konu hakkındaki yorumu biçiminde
tanımlamıştır.107"Oy" ve tutum arasındaki ayrımın güçlüğüne Ayşe Can Baysal'ın "Sosyal ve
Örgütsel Psikolojide Tutumlar" adlı yapıtına atıfta bulunarak belirten Atabek, tutum ve "oy''un
ayrıştırılmasında üç önemli ölçütün bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu ölçütlerden birincisi; "oy", bir
soruya ya da soruna verilen sözlü yanıttır. İkinci değerlendirme ise her iki ögenin de birşeyi uygun
bulup bulmamakla ilintililiğidir, ancak tutum bir adım daha ileri giderek birşeyi sevmek ya da
sevmemek derecesinde etkilenmeyle açıklanabilir. Buna karşılık "oy", daha çok bilme ve
kavramaya ilişkindir. Bu ölçütler arasında son olarak sunulan ise tutumun belirli bir tür nesneye ya
da olaya karşı süreklilik gösteren davranış biçimi olmasına karşın "oy" daha çok içinde bulunulan
koşullara bağlı bir sonuçtur.108
"Oy" kavramıyla ilintilendirilen bir öge de inançtır. İnanç yapısı gereği dogmatik bir karakter
çizmektedir. Dolayısıyla tanımında da "bir savın ya da olaylar dizisinin olduğu gibi" tanınması
biçiminde yorumlanmaktadır.109 İnanç yapısı gereği sorgulamaya pek olanak tanıyan bir oluşum
değildir, ancak Atabek'in İrfan Erdoğan'dan alıntıladığı üzere inançlar "gerçeğin şimdi ve geçmişte
nasıl olduğu hakkındaki bilgiler" biçiminde yorumlanmıştır. İnanmak belgelenmeyi, kanıtlanmayı
zorunlu kılan bir öge olmamasına karşın, tutumların ve düşüncenin temelinde yer almaktadır.
"Oy"un çeşitli özellikleri olduğunu vurgulayan Atabek, bu özelliklerin kamuoyu kavramının
algılanması açısından değer taşıdığını belirtmiştir. "Oy"un bu özellikleri arasında yönünün, bilgi
içeriğinin, kapsamının, dengeliliğinin, yoğunluğunun (gücünün) sayılabileceğini belirtilmektedir.
Bu noktada "oy"un yönü, birşeyin karşısında ya da yanında yer alma anlamını taşımaktadır.
Yine bir diğer önemli özellik de "oy''un barındırdığı bilgi düzeyidir. İnsanlar, bilgilendirildiği ya da
almak istediği bilgi oranında bilgi taşırlar. Bilgi, kitle iletişim araçlarının kimi denetsel
süreçlerinden süzülerek ya da zaman zaman yaşandığı gibi çarpıtılarak, yönlendirilerek verilmesi
kolay kolay unutulacak bir olumsuzluk değildir. Üstelik bu olasılıkların üzerine bireyin içinde
bulunduğu yaşam koşullarının yarattığı zamansızlık, zorluklarla da düşünülünce bilgilenmenin hem
kaynak, hem alıcı açısından istenilen boyutlara ulaşması zaman zaman güçleşmektedir. Tüm bunlara
karşın, gerek toplumsal yaşamda kamunun dikkatinin yoğunlaştığı kurum, kuruluş ve bireyler, gerek
siyasal iktidarlar hakkında insanlar bilgi ölçüsüne bakılmadan "oy"a sahiptirler. İnsanlar, tek bir
OSKAY, Ünsal; "Kitle Haberleşmesi Teorilerine Giriş", (Eugene L. Hartley, Ruth e. Hartley, Clyde
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sorun, tek bir olay hakkında "oy" taşımakla birbiriyle ilintili birçok birey, olayla da ilgili "oy"
barındırırlar. Bu durum "oy"un kapsamıyla açıklanmaktadır. Öte yandan kimileyin insanlar bir
konu, olay hakkındaki "oy"unu uzun süre taşıyıp korumalarına karşın, bazen bu kararlılıklarını,
dirençlerini göstermeyerek kolayca "oy"unu değiştirme yetisini de üzerinde taşırlar. Bu durumun
tanımlanması da "oy"un dengeliliği ya da "oy"un derinliği şeklinde gerçekleşmiştir. Bu anlamda
"oy"un derinliği bireyin değerler sistemi içerisindeki dayanak noktalarını akla getirmektedir. Bu
arada bireyin olay, sorun ve olgular karşısındaki ilgi düzeyi de "oy"un yoğunluğuyla
açıklanmaktadır.110 Örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bütün yönleriyle ilgilenen ve bu seçimi
kimi ülküsel değerlerle bir sorumluluk biçiminde algılayan yurttaşta bu konudaki "oy"un
yoğunluğundan sözetmek gerekirken, tam tersi durumda yoğun olmadığını vurgulamak gerekir.

5.2. Kamuoyu
Bugünkü karmaşık, çetrefil yaşam boyutuyla kitle iletişim araçları tarafından ya da
kişilerarası iletişim yoluyla bir olayın, olgunun, nesnenin karşısında etkin ya da edilgen bir
düşünceye kavuşmak olasıdır. Bu düşüncenin belirtildiği üzere bir "oy" ya da "kamu" kavramıyla
gündeme gelmesi ancak, açıklanması, yaygınlaşması bir başka deyişle edilgen konumdan etken
konuma gelmesi gerekir. Bu noktada Neumann'ın "Suskunluk Sarmalı" kuramı ve kitle iletişim
araçlarımn toplum üzerindeki etkileri, nasıl bir gündem yarattıkları bugünün en fazla tartışılan ve
henüz çok açık bir biçimde yanıtı verilemeyen sorular arasında yer aldığı bilinmektedir. Birçok
bilimadamı gerçekleştirdiği uygulamalı araştırmalar sonucunda kitle iletişim araçlarının politik
düşüncenin yapılanmasında etkin bir öge niteliği taşıdığı yönünde savlar ileri sürmüşlerdir. Ancak,
bu savların araştırma sonuçlarına dayanarak sunulmasına karşın tartışmalı olduğu bilinmektedir.
Winfried Schulz'un siyasal iletişim üzerine gerçekleştirdiği ilgiye değer yapıtı da, kamuoyu kavramı
üzerinde eğilmiş ve bu konunun özellikle son yıllarda giderek ilgi topladığını ileri sürmüştür. Schulz
"Siyasal İletişim" adlı yapıtında "kamuoyu" kavramının İngilizce çalışmalarda "public sphere"
(kamusal alan) kavramıyla anıldığını belirtrnektedir.111 Kamuoyu kavramı üzerinde çalışan
bilimadamları arasında yer alan Jürgen Gerhards ve Jürgen Habermas iki ayrı genörneği gündeme
getirmişlerdir. Bu modeller David Easton'un "girdi", "çıktı" modellemesi bağlamından
biçimlenmekte ve bu doğrultuda bir yapı sergilemektedir. Gerhards, "otokton kamuoyu"
(autoehthonen Öffentliehkeit) ile "temsili kamuoyu" (repreasentativen Öffentliehkeit) karşıtlığında
ulaşılmak istenen algılanma biçimi koşutluğunda bir genörneği öne çıkarmaktadır. Bu genörnek,
kamuoyunun bir parçası, katılımcısı durumundakinin standart tanıtımı, katılımcının iletişim
uğraşını, biçimini ayrıştırmakta ve yönlendirmektedir. Sözkonusu genörnek Gerhards'ın politik
sistemin dış çevre aktörleri ve merkez aktörlerin arasındaki ayrışmaya dikkat çekmesine olanak
tanımaktadır.112 Schulz, Habermas'ın dış çevre aktörleri konusundaki ayrıştırmasını, üç ana
bileşenle tanımladığını belirtmektedir. Buna göre;
a) Yurttaşlar
b) Sivil toplum örgütleri (kendiliğinden yapılanmış dernekler, toplumsal hareketler)
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c) İlgi grupları, birlikleri, profesyonel organizasyonlar.
Habermas bu dışsal çevre etkenlerin karşısında merkeze; politik gücü ve siyasal partileri
elinde bulunduran iktidarı oturtmaktadır. Her iki genörnek de kamuoyunu, merkez güçler, aktörler
ve çevre güçler, aktörler arasında bir sunum, bir anlaşma zemini biçiminde görmekte ve
adlandırmaktadır.113
Kamuoyunu "rasyonel bir kararı gerekli kılan kanaatler" 114biçiminde değerlendiren Arthur
W. Holcombe, 1925 yılında Amerikan Siyaset Bilimi Derneği'nin (APSA) bir toplantısında,
kamuoyuna dönük ayrı yaklaşımlara ilişkin görüşlerini aktarmıştır.115 Holeombe, toplantıya
katılanların bir kısmının "kamuoyu"nun varlığına inanmadığını, buna karşılık bu kavramı
önemseyenlerin de anılan toplantıda bulunduklarını belirtmiştir. Kamuoyunu kabul edenlerin
kavramın tanımı üzerinde türdeş bir görünüm sergilemeyeceğini belirten Holcombe, bu durumun
tek ve ortak bir tanım konusunda bir uğraş, bir uzlaşı ortamına da olanak tanımadığını
belirtmektedir.116 1925'de bu değerlendirmenin ardından çeyrek yüzyıl sonra bir uzlaşı arayışının
gündeme geldiğini belirten Bektaş, bu anlamda tanımda ortak ve tek bir içeriğe ulaşma konusunda
uğraş verdiklerini belirtmektedir. Kuşkusuz 'bu uğraşlar sonuç vermekten uzak kalmıştır. Bugün
için bu alanı kendilerine seçmiş araştırmacılar için, kavramın ortak uzlaşı, diğer bir deyişle
oydaşmaya olanak sağlayacak tanımı hala önemli bir çalışma, uğraş alanı kimliğini korumaktadır.
1998 yılı içerisinde hazırlanan bir yapıtın içinde Neumann'ın makalesini yeniden anmadan geçmek
olası değildir. Bu sürecin daha önce ve çalışmanın devam eden bölümlerinde de gözlemleneceği
gibi, kamuoyunun bakış açısına göre tanımlandığını ve bu alanda yazılmış, hazırlanmış yapıtların
önemli bir bölümünde ayrı tanımların yapıldığı bilinmektedir. Örneğin "kamuoyu" kavramını
sosyolojik boyutlarıyla irdeleyen Edward Albig, Floyd H. Allport, Hadley Cantrill;117 "toplumsal
birim", "grup" mantığı içerisinde olayı irdelemeye çalışmışlardır. Dolayısıyla bu düşünürler için
grup normları, değerleri, kuralları ve buna göre biçimlenen algı, değerlendirme; tutum ve
davranışlar üzerinde yönlendirici ve biçimlendirici nitelik kazanmaktadır. Bu düşünürlerin dışında
kamuoyu kavramına "psikoloji" ve "sosyalpsikoloji" penceresinden bakan bilimadamları ayrı bir
düşünce yapısı, bloğu olarak çıkmaktadır. Bu araştırmacılardan biri de Harwood L. Childs' dır.
Dolaysıyla Childs, olayı daha çok birey merkezli ele almış ve kamuoyunu bireylerin "kanaat''lerinin
bir ürünü olarak değerlendirmiştir. Childs'a göre bireylerin "oy''u vardır. Bu anlamda sözkonusu
bireyin "oy''u grubun görüşü değil ve sadece ve sadece bireye aittir. 118 Bu belirlemelerden yola
çıkarak Childs, kamuoyunu "anlaşma ya da tıpkılık derecesine bakılmaksızın belirli bir sorun
hakkında açıklanmış olan bireysel görüşlerin toplamı"dır olarak tanımlamaktadır.119
Childs'ın yoğun uğraş verdiği ve bu alanda çıkmış bütün yapıtlar içerisinde derlediği
kamuoyu tanımları, Neumann için başka bir anlam taşımıştır. Neumann, Childs'ın uğraşının bir
karmaşanın belgelenmesi açısından önemli bir katkı olarak değerlendirmiştir. Kuramsal boyutta
kavramın söze dayalı tanımlama uğraşı Neumann için, görgül çalışmaların kapısını aralamıştır. Bu
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anlamda görgül çalışmalara kaynaklık edecek genel tanımda Neumann da "Kamuoyu, insanın
toplumdan dışlanmamak için açıkça göstermek ya da dile getirmek zorunda olduğu, tartışmalı ya
da henüz gelişmekte olan ya da yeni oluşmuş gerilim hatlarında bir dışlanma tehlikesine maruz
kalmadan isterse açıklayabileceği kanaat ve davranış biçimleridir" olarak temel almıştır.
Leonard W. Doob'a göre kamuoyu "bir toplumsal grup içerisinde yer alanların belirli bir olay
karşısında gösterdikleri ortak tutumlardır".120 Curtis D. MacDougall ise bu tanımı "baskı grupları
içinde tartışmalı bir konunun dile getirilmesi" biçiminde yapmıştır. Tüm bu tanımları art arda
sıralayan ve bu araştırmacıların yapıtlarına gönderme yapan Bektaş, olayı biraz daha derinlere
götürerek Lippmann'ın tanımına geniş yer vermiştir. Bu tanıma göre kamuoyu: "Kamuoyu, diğer
insanların davranışıyla; bu davranış bizimki ile kesiştiği, bize bağımlı olduğu veya bizi ilgilendirdiği
ölçüde; ilgili olan ve kabaca kamu meseleleri olarak tanımladığımız dışımızdaki dünyanın
hususiyetleridir. Bu insanların kafalarındaki imajlar; kendilerinin imajları, diğerlerinin imajları,
ihtiyaçları, amaçları, ilişkileri ve diğer konular hakkındaki imajlar bu kimselerin kamu hakkındaki
kanaatleridir. İnsan grupları veya gruplar adına hareket eden bireyler tarafından dile getirilen imajlar
büyük harflerle yazılan Kamuoyudur”121 Bektaş'ın bu sunumu karşında anılması gereken bir
değerlendirme de Neumann tarafından yapılmıştır. Neumann, sözkonusu tanımın sonunda yer alan
"büyük harflerle yazılan Kamuoyudur" gerçeğini Nietzsche tarafından belirlendiğini ileri
sürmektedir. Bektaş, sözkonusu ayırıma alıntının içerisinde şu sözlerle dikkat çekmiştir:
"[Lippmann burada İngilizcedeki public opinion ve Public Opinion farkına işaret ediyor.]"122
Düşüncelerin, "oy"ların diğer deyişle "kanaat"lerin gün yüzüne çıkabilmesi ve
açıklanabilmesiyle anlam kazanacağını ve bu yolla oluşan yapıyla kamuoyunun tanımlanabileceğini
dile getiren Wilhelm Bauer de kamuoyunu tanımlamaya çalışmıştır. Bu anlamda Bauer biraz daha
olaya düzeneksel yaklaşmış ve daha açık biçimde bir tanımlama uğraşına girmiştir. Bu uğraşına
karşın Alman klasikleri arasında Bauer'i anan Neumann, Bauer'in yapıtlarının anlaşılmasının
güçlüğünden sözetmiştir.123 Bauer, kamuoyunu "statik" ve "dinamik olarak ikiye ayırmaktadır.
Bauer statik kamuoyu tanımı içerisine gelenekleri, töreleri ve adetleri yerine getirmeyi almıştır.124
Statik sözcüğü yerine burada "edilgen" tanımlaması yapmak sözkonusu tanımı daha da anlamlı
kılacaktır. Sözü edilen ögeler bir dışsal ve belirleyen kimliğiyle öne çıkmaktadır. Öte yandan
dinamik kamuoyu ise "karakteri egemen olarak ussal olan dinamik kamuoyu ise ikna etme sanatının
derinlemesine işlenmesi ve sistemli yayım faaliyeti üzerine bina edilmiştir ve propaganda ve
ajitasyonu için tartışılması imkansız tarihsel olayları ve güncel gelişmeleri seçer" biçiminde
tanımlanmıştır.
Bauer'in bu tanımının ötesinde bir tanım da Floyd H. Allport'tan gelmiştir. Sosyal psikolog
Allport, kamoyunun etkililiğini herkesin kapısının önünü süpürmesine benzetmiş ve kamuoyunun
özünü Neumann'ın ifadesine göre şöyle betimlemiştir: "Kamuoyu kavramı altında ele alınan
olguların büyük çoğunluğu davranış biçimleridir… Bu davranış biçimlerinde başkalarının da aynı
tepkiyi gösterdiği düşüncesi hakimdir”.125 Alıport'un bu değerlendirmesini tamamlayan diğer bir
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değerlendirmesi de şöyledir: " ... kişilerin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak amaca yönelik
eyleme geçme olasılığı yaratacak kararlılıkta, derinlikte ve incelikte, ehemmiyeti haiz olan bir
durumu, kişiyi ya da öneriyi onaylamaları, desteklemeleri (veyahut karşı çıkmaları) biçiminde kendi
tutumlarıyla anlam kazanır".126 Bu tanımlamanın Bauer'in tanımıyla karşıtlıklar içerdiğini
vurgulamıştır, Bektaş.
Kamuoyu hakkında görüşlerini dile getiren Hülya Tufan, "kamuoyu"nun bilinen özelliği,
dildeki konumuna göre yüklenilen anlamını dile getirmektedir. Buna göre kamuoyu iki biçimde
algılanmaktadır. Birincil olarak kamuoyu kamunun görüşü biçiminde algılanmaktadır. Diğer bir
deyişle halkın görüşü biçiminde değerlendirilmektedir.127Halkın görüşü demenin bile Türkçe' de
tartışma konusu olduğunu dile getiren Tufan, Fransız ve İngiliz dillerinde "kamuoyu" karşılığı
olarak "opinion publique" ya da "public opinion" kullanıldığını belirtmektedir. Buna karşılık
Türkiye'de "kamuoyu" sözcüğündeki "oy"un yerine kanaat, yaklaşım ve daha da ileri gidilerek inanç
anlamı verildiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla böylesi bir yaklaşım Tufan'a göre oluşmuş,
kesinleşmiş bir gerçeklikten çok bir eğilimin tanımlandığını belirtmektedir. Kamuoyunun ikinci
algılanış biçiminde "'kamusallaşan' görüş" özelliğiyle kavramı irdelemektedir Tufan. "Kamuoyu"nun tersinin "özel-oy" olduğuna dikkat çeken Tufan, batı dillerinde bunun çözümlemesinin de
bu karşıtlığa yanıt verebilecek özelliği barındırdığını belirtmektedir. Dolayısıyla "kamuoyu"
kamuya mal edilen, "özel" olarak saklanan değil, kamunun bilgisine sunulan, kamu önünde dile
getirilen görüştür.128 Bir başka açılımla "demokrasi"yle ilintilendirilmesinin de kamuoyunun bu
özelliğinden kaynaklandığını belirtmektedir, Hülya Tufan. Düşüncelerin, görüşlerin kamuya
açıklanması, ifade edilmesi salt bireysel, kişisel boyutuyla çoğunlukla siyasal anlatım, anlatış
biçiminde kendini göstermektedir. Bu süreci bir anlamda bireyin toplumsallaşmasıyla ilintilendiren
Tufan, " ... o kanaat sahiplerinin toplum yaşamına doğrudan katılım ya da en azından bu yönde bir
talebi bulunduğu anlamına gelir" yorumunda bulunmuştur.129 Bu süreci doğrudan siyasal yapıyla
ilintilendiren Tufan, sosyalist yapıdaki demokratik gelişimlerin, dönüşümlerin habercisinin
"kamuoyu araştırmaları" olduğunu da dile getirmiştir. Kamuoyuna ilişkin değerlendirmelerini
sürdüren Tufan, "kamuoyu araştırmasının" ereğini en yalın biçimiyle şöyle açıklamaktadır: " ...
kamunun belli bir konudaki eğilimlerini saptayıp, bu eğilimleri, özel alandan çıkararak kamu alanına
dahil etmek, yani genel-geçer deyimiyle 'ilan etmek"'tir.130
Kamuoyu, kavramını bir başka bakış açısıyla değerlendirenlerden biri de; Michael A.
Milburn, W. Lance Benett'in 1980'de yaptığı bir çalışmaya gönderme yaparak, geçmişte kamuoyuna
ilişkin yapılan araştırmaların yanlış bir önyargıya dayandırıldığını vurgulamıştır.131 Sözkonusu
varsayım, önyargı "kamuoyu bilinçlidir" düşüncesiyle yola çıkılmasıdır. Kamuoyunun kararını
değiştirip değiştiremeyeceği noktasında kilitlenen tartışmaları anlamsız bulan Bennet, bu anlamda
kamuoyunun yanlış ve kötü bilgilendirme sonucunda kararsız ve değişken bir "tutum" ve bunun tam
karşıtı görüşleri de tartışmaya çalışmıştır. Bennet, tüm bu tartışmaları kötü sorulmuş diye
nitelendirdiği "halkın tutumları kararlı mıdır?" sorusuyla ilişkilendirmektedir. Bu noktadan yola
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çıkan Milburn, kamuoyunun kuramsal bir yapı olduğunu ve bu yapının ölçülebilir, gerçek bir nesne
ya da özellik olmadığı görüşünü savunmuştur. Bu düşünce son derece önemli bir yargıyı
içermektedir. İleri sürülen savı, kamuoyunun matematiksel anlatımının olanaksızlığı düşüncesinin
dışavurumu biçiminde değerlendirmek olasıdır. Bu gerçeği basit bir örnekle açıklayan Milburn,
birinin ağırlığının, değişik zaman dilimleri içerisinde ölçülerek bu ağırlığın kararlılığı üzerinde
yorum yapmak yaşama geçirilebilir bir uğraştır. Oysa zamanla aynı kişi, bileşiminden süreç
içerisinde ayrı inanç ve tutumların ortaya çıkarması olasıdır, tıpkı halkın bileşiminin konudan
konuya değişim sergileyebileceği gibi. Bu durumun bir önemli değişkesinin de "siyasal bilgiye"
ulaşma kolaylığı ya da "siyasal seçkinlerin" iletişiminin içeriği gibi etkileyen, yönlendiren,
biçimlendiren özellikler taşımasıdır. Bu anlamda bireyin tutumlarının bir kararlılık çizip çizmediği
yönündeki bir yaklaşımın çevresel ögeleri, yaptırımları, engelleri, güçleri gözardı etmek anlamını
taşımaktadır.132
Bu yaklaşım karşısında Bennet, kamuoyunun durumsal açıdan ele alınması gerektiği
düşüncesini ileri sürmüştür. Bu yaklaşım; halkı, "özgül bir zamanda belirli bir konuda gerçekten
tutumlar geliştiren ve ifade eden bir insanlar topluluğu olarak" tanımlamakta yatmaktadır. Durumsal
açıdan yaklaşımın en önemli özelliği "özgül bir zaman" ve "ifade eden" tanımlamasında
yatmaktadır. Özgül bir zaman, o an, o süreç içerisinde oluşan bir yapılanmayı tanımlamaktadır. Bu
anlamda kamuoyunu sorgulayan araştırmaların değerlendirilmesinde zaman özelliğine dikkat etmek
ve bir durum saptaması niteliği taşıdığını unutmamak gerekir. Kamuoyu bu özelliğiyle bir anlamda
sürekli devinim ve gelişim içerisinde bir oluşumdur. Dolayısıyla bu oluşuma dönük yönelen bir
fotoğraflamanın, o anın nasıl biçimlendiğini anlatmasından öte birşey açıklamamaktadır. Öte
yandan bu düşüncelerin açıklanabilmesi, anlatım alanı özelliği ve zemini yakalaması da büyük önem
taşımaktadır.
Kamuoyuna durumsal açıdan yaklaşmak gerektiğini vurgulayan düşünce, bilginin serbest
dolaşımı konusunda da dikkatleri yoğunlaştırmaktadır. Kamuoyunun sağlıklı tutum ve tavır
geliştirebilmesi için doğru ve belki de bir adım daha önde "sansürsüz" bilgi edinme si gerekir.
Özellikle yöneten ve yönetilen ilişkisinin belirli bir düzeye ulaşmasında bu sürecin önemine dikkat
çekilmiştir. Dolayısıyla bu süreç bir anlamda siyasal iletişimin bir bileşkesi biçiminde yorumlanmış
ve bu alanda doğacak gelişmeler, siyasal iletişimin ögeleri biçiminde yorumlanmıştır.
Yönetilenlerin, yönetme erkini elinde bulunduranların zaman zaman yönetilenleri bilgilendirmekten
kaçındıkları gözlemlenmiştir. Öte yandan 20. yüzyılın ilk yıllarında John Maddison ve Alexander
Hamilton gibi düşünürlerin geniş halk yığınlarını, kitlelerini bilgisiz ve tutarsız gördükleri için
çokça açık bir tutumun yararlı olmayacağı yönünde eğilim sergiledikleri bilinmektedir. Karşılıklı
ilişkiyi "... değişik kişilerin farklı zaman ve konularda etkin olabildiklerini (tutumlarını
belirginleştirdiklerini) görebiliriz; siyasal iletişimlerin, özellikle de kitle iletişim araçlarında
sunulanların bireylerin tutumları üzerinde önemli etkileri olabilir ve siyasal kurumlar da halkın
tutum ve siyasal davranışlarını etkileyebilir. Bu açıdan 'Kamuoyu tutarlı mıdır' gibi sorular
anlamlarını yitirir çünkü belirli bir zamandaki tutum siyasal çevrenin ve çemenin değişik siyasal
iletişimlerle karşılaşmasının bir yansımasıdır."133 biçiminde açıklamaktadır.

132
133

A.g.y.; S. 37.
A.g.y.,S. 38.

73

Siyaset bilimci V.O. Key'in tanımına göre kamuoyu; "yönetimlerin dikkate değer derecede
öngörülü (zeki) buldukları özel kişilerin kanıları”dır134 Siyasa açısıyla kamuoyunu tanımlayan Key,
"hükümet dışı özel çevrelerden hükümete doğru yönelen ve hükümetçe gözönünde bulundurulması
doğru olan kanaatleridir”135 şeklinde kamuoyunu tanımlamıştır. Milbum bu tanımlamayı oldukça
geniş kapsamlı bulmakla birlikte, bu tanımlama da kamuoyunun yönünün çok kesin ve açık biçimde
"siyasa" olarak gösterildiğini vurgulamaktadır. Milbum bu tanımlamanın doğal sonucunda
kamuoyunun siyasal sonuçlarının bulunduğunun da çok rahatlıkla söylenebileceği görüşünü dile
getirmiştir. Kamuoyu kavramını sosyal psikoloji penceresinden irdeleyen Milburn, sonuçta bu
süreci; "değişik insanların değişik bir dizi konuda siyasaya ilişkin tutumlarını yansıtma" biçiminde
algıladığını belirtmiştir.
Kamuoyu üzerindeki bu tartışmalar bir noktada kamuoyunun tanımını tersten bir yöntemle
betimlemeye çalışmanın daha doğru olabileceği düşüncesini bile doğurmuştur. Sean McBride da
böylesi bir yönelim içerisine girmiş ve şu ilginç değerlendirmede bulunmuştur. "Kamuoyu doğal
olarak değil, toplumsal ve kültürel yapılara kök salmış olarak varolabilir. Kamuoyu 'halkın isteği'
olarak kısaltılamaz ve kamu kavramına bağlı olmasına rağmen onunla aynı anlama gelmez.
Öğrenilmemesi veya bir bütün olarak saygın bir otorite tarafından empoze edilmemesi bakımından
ideolojiden ayrılır. Sonuç olarak kamuoyu salt bilgiden oluşan bir gövdeden ibaret değildir ama
varolabilmesi de deneyimle üreyen bilgisel veriler ve fikirler sayesinde olanaklıdır. Bilgisel veriler
kamunun bir konuyu onaylama veya reddetme yönünde yargılama yapacağı alanlarda kullanılır.
Çünkü kamuoyu, karar merkezlerinde özel yetenek ve bilgilerinden ötürü kararlar üretmek üzere
bulundurulan kişilerin dışında kalanlar tarafından belirlenen bir olgudur.”136
Kamuoyunun ve kamuoyu yoklamalarının sözlüklerdeki karşılığına bakmak gerekirse;
"Halkın kamusal ilgi konularına ilişkin kanılarının toplamı; genel kamunun üyelerinin siyasal
konular ya da güncel olaylar hakkındaki tutumlarının anlatımları" biçiminde değerlendirilmiştir.137
İletişim Sözlüğü'nde ortak bir uzlaşı sağlanamasa da "kamuoyu" kavramı tanımlanmaya
çalışılmıştır. Kavramın henüz çok açık biçimde tanımlanamadığını vurgulayan Mutlu, başta
Neumann olmak üzere birçok kişinin bu kavramı tanımlamaya dönük uğraş verdiklerini
belirtmektedir. Buna karşın kesin kabul gören bir tanımlamaya varılamadığını, ancak bu durumun
kamuoyunun anlamsızlığı biçiminde yorumlanamayacağını ileri sürmektedir. Kamuoyu' nu
Aydınlanma Dönemi' nin biri ürünü gören Mutlu, 17. yüzyıl sonlarında ve 18. yüzyılın liberal
rüzgârlarında kamuoyunun daha belirgin bir kimlik kazandığını ve 19. yüzyıla varıldığında bu
kavramın "demokrasi" kuramıyla yakınlık içine girdiği ve daha yoğun tartışılmaya başlandığını
belirtmiştir. Bu tanımlamanın hemen ardından kamuoyu yoklamalarını bir madde olarak sözlüğe
alan Mutlu, bu maddeye kamuoyu yoklamasını şu açıklamalarla aktarmıştır: "Belli bir konuda
kamuoyunun eğilimini belirlemek üzere tasarımlaman bir araştırma. Kamuoyu yoklamaları
özellikle seçim kampanyaları sırasında seçim sonuçlarının tahmini için kullanılır. Ama aynı
zamanda bu tahminlerinin kamuoyunun gerçek eğilimini etkilemesi gerekçesiyle de birtakım
eleştirilere maruz kalmaktadırlar. Bu eleştirilerin ortak noktası, kamuoyu yoklamalarının seçim
sonucunu önceden bildirme iddiası nedeniyle, seçmenlerin oy kullanma davranışlarını
134
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etkilemeleridir. Yine daha farklı bir eleştiri de, bu yoklamaların kamuoyunun nicelliğini öne
çıkararak, nitel özellikleri gözardı etmesi, nitelliği nicelliğe indirgemesi şeklindedir. Kamuoyu
yoklamalarının gerçek seçmen davranışı üzerindeki etkisine ilişkin görüşler “Çoğunluk Desteği”,
“Suskunluk Sarmalı” gibi hipotezlerle yakından ilişkilidir.”138 Görüldüğü üzere kamuoyunun
sorgulanması doğrudan siyasal bir sürecin gözden geçirilmesi anlamını taşımaktadır. Özellikle
seçim dönemlerinde kitlenin genel eğilimini belirleme yönündeki çalışmalar biçiminde
yorumlanmaktadır. 21. yüzyıla doğru da gelişim bu yönde hız kazanmıştır. Bu çalışmanın
kapsamında da seçim araştırmaları süreci odak alınmış ve bu boyutuyla kamuoyu kavramı bir
siyasal yansıma biçimiyle seçmen davranışı ve bu davranışın sandıkta biçimlenişine ilişkin
yorumlara dönük ağırlık verilmiştir. Ancak, belirtmek gerekir ki, kamuoyu genel yapısı ve tanımı
gereği siyasal erkin ilgisini çekmiş ve siyasal programların, uygulamaların gerek üretim aşamasında
gerek uygulanmasında bir çevre öğesi olarak görüşlerine önem verilmiştir. Bu anlamda Almanya
örnek bir gelenek başlatmıştır. Siyasal iktidarlara kamuoyunun görüşlerini edinme anlamında
ayrılan bütçe, araştırmalarda kullanılmakta ve değerlendirilmektedir. Bugünlere kadar bu süreç
devam etmiş, ancak iktidarda bulunan siyasal partinin ayrı kuruluşlarla çalışma istemine yanıt
verilmiştir.
Kamuoyu kavramına ilgi gösteren toplumbilimcilerin ve sosyal psikologların kavramı,
davranış düzeyinde irdeleyen Allport'un, aşağıda ana çizgileri verilen sınırlar içerisinde yorumladığı
bilinmektedir. Buna göre:
1. "Kamuoyu bireysel davranıştan oluşur
2. Kamuoyu, anlatıma, bilinene dayanır
3. Kamuoyundaki, sorun karşısındaki davranışı bireyler ortaya koymaktadır
4. Eyleme dönüşecek biçimde bilinen durum, ya da sorun davranış olmalıdır.
5. Durum ya da sorun bireylerin çoğu için önemli olmalıdır.
6. Kamuoyu, amacı kabul veya red etme yönünde gelişir, buna bağlı olarak da eylemi ya da
eyleme hazırlığı gerektirir.
yapılır.

7. Kamuoyunda yapılan her davranış, başka bireylerin de aynı tepkiyi göstereceği kanısıyla

8. Bireylerin içindeki oylar anlatılır, ya da anlatıma
9. Kamuoyu, sürekli ve geçici, nitelikler taşıyan kapsam içerir.

hazır

olarak

bekler.

l O. Oydaşanlar arasında, yerel yakınlık ve ilişkiler olması zorunluluğu yoktur.
ll. Kamuoyunda beliren davranışlar; eski uyumluluk davranışı değil, (belki yasa ve batıl inançların,
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geleneğin, törenin tersine), yeni bir çözüm (toplumsal bulgu); var olanı yenileme ya da var olana
baş kaldırma, karşı çıkma davranışıdır.”139
Allport'un bu belirlemeleri "kanaatlerin daha çok özellikleri, biçimlendirilmesi, etkilenmesi
ve yoğunluğu üzerinde dururlar" ve "kişilerin dış çevrelerinden aldıkları etkilere gösterdikleri psişik
tepkilerden ibarettir".140 Bu sosyal psikologların bu kavrama birey eksenli bakışlarının bir
yansımasıdır. Öte yandan yine yukarıdaki belirlemeler ışığında anlam kazanacak bir gerçeklik de
toplumbilimciler tarafından vurgulanmıştır. Toplumbilimciler "oy"un oluşum sürecinde düşünce
önderlerinin önemine dikkat çekerek, kişiler ve gruplar arasındaki toplumsal ilişkiler ve
etkileşimler141 düzleminde yaklaşım sergilemişlerdir. Dolayısıyla sosyal psikologlar ve
toplumbilimciler arasındaki ayırım, birinin bireye, diğerinin gruba dayanan açılımlarında öne
çıkmaktadır.
Öte yandan konuyu siyasal bakış açısıyla irdeleyen Zümrüt, bu bakış açısının temel yapı
taşlarını aşağıdaki gibi sunmaktadır:
1.

"Kamuoyu, toplumun güç dengesi, çıkar gruplarından ayıklanamaz.

2. Kamuoyunun siyasal araç kabul edenler; kamuoyu ile kamu siyaseti arasındaki
ilişkisinin tek yönü üzerinde dururlar.
3. Önderler, maddi gereksinimlerle, manevi ülkü ve değer yargıları arasında çatışmaları,
kamuoyunda engelleyici bir bağın kurulması sorumluluğunu yüklenmektedirler.
4.

Siyasal yaşamın devamı, etkili grup oylarını savunan önderlerin katılmasıyla sürdürülür.

5.

Başarılı siyasal yönetim, her sınıf ve kademeden örgütlenmiş grubun katılmasıyla

6.

Siyasal yönetim programı toplumdaki kamuoyu gereksinmesine uymalıdır."142

oluşur.

Bu noktada siyaset bilimciler kamuoyunun yansımasının seçimlerle alınabileceği noktasında
yoğunlaşmıştır. Demokrasi anlayışı kapsamında siyasal erkin uygulayacağı siyasaların belirleyeni
"kamuoyu" biçiminde yorumlanmaktadır. Kuşkusuz bu yaklaşım, yöneten ve yönetilenler arasında
sürekli, devingen ve değişime uğrayan bir ilişki sürecinin yarattığı alanı da kamuoyu biçiminde
tanımlamayı uygun görmektedir.
Görüldüğü üzere kamuoyu kavramı üzerindeki tartışmalar uzunca bir süre geçerliliğini
koruyacaktır. Çok kesin çizgilerle betimlenemeyen alan, özünde toplumsal yaşamı tanımlayan bir
sürecin doğasındaki gerçekliktir. Davranış, tutum, tepki ya da düşüncelerin yansımasıyla kimlik
kazanan kamuoyu bu anlamda soyut bir durumun da doğmasına yol açmaktadır. Bu yüzdendir ki,
birçok toplum bilimlerinde yaşandığı gibi neyin, nasıl, hangi değişkelerle ya da ölçütlerle
ZÜMRÜT, Osman; A.g.y., S. 27. Floyd H. Allport, "Toward A Science OfPublic Opinion", Public Opinion
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ölçülebileceği güçlüğü kamuoyu alanındaki çalışmalarda da yaşanmaktadır. Bu anlamda özellikle
siyasal katılımın bir örneği durumundaki oy verme davranışları üzerindeki yoklamalar, genel kanıyı,
düşünceyi, davranış biçimini yansıtma açısından önemli sorunlar doğurmuştur. Bu noktada
kamuoyunun varlığı-yokluğu konusundaki tartışmaları da çokça anlamsız görmemek gerekir.
Sonuçta insanların içinde bulundukları grup içerisinde uyum adına kimi uzlaşmalara, ortaklıklara
girdiği söylenebilir, ancak bu belirlemenin de çok kesin bir yargı niteliğini taşıdığım söylemek
güçtür. Oysa, 21. yüzyılın içerisinde bireyin giderek yabancılaştığı ve "yalnız"lık açısından önemli
dirençler gösterdiği bilinmektedir. Bu anlamda içinde bulunduğumuz çağda, Neumann'ın belirttiği
gibi bireyin dışlanma korkusu yaşadığı ne ölçüde doğrudur. Bir başka tartışma konusu, anılan
durumun sosyo-kültürel değerler açısından üst verileri kapsayan ülke yaşayanları için geçerlilik
taşıdığını söylemek olası mıdır? Sağlam kişilik yapısı gelişmiş ve karar sürecinde dış ögelere çokça
önem vermeyen bir bireysel kimliğin, anılan kamuoyu sürecindeki konumu tartışmalıdır. Sözkonusu
durumu özellikle azgelişmiş ülkeler bağlamında irdelemek belki çok daha fazla anlam kazanacaktır.
İçinde bulunan çağda eğer gelişmiş toplumlar içerisinde bireyin çokça bilgi akımının etkisi altında
bulunduğu düşünülürse ve bu bilginin oluşum sürecinde egemen güçlerin belirleyen gücü
düşünülürse, "kamuoyu" kavramı üzerindeki bulutların daha çok yoğunluk kazanacağı görülecektir.
Kuşkusuz, kamuoyu kavramını irdeleyen birçok bilim adamı, bu süreci insanoğlunun varoluş
sürecine kadar indirgemekte ve köklerini insanlık tarihi kadar eski zaman noktalarına taşımaktadır.
Ancak, bu arayış, derinlere yöneliş "kamuoyu" kavramı üzerindeki tartışmaları yok etmeye yardımcı
olmayacaktır. Herman ve Chomsky, toplumsal yapı içerisinde haber dolaşımı üzerinde
yoğunlaşırken, haberin seçimi, biçimlendirmesi ve kitle iletişim araçların belli bir düzen içerisinde
tutmak üzere uğraş veren aktörlerden sözetmektedir. Bu aktörler arasında kitle iletişim araçlarının
sahipleri, üst düzey yöneticileri, hükümet, iş dünyasının önde gelen isimleridir. Bu durum Herman
ve Chomsky' e göre "güdümlü piyasa sistemi”dir.143 Bu bakış açısı altında tanımlanmaya çalışılan
"kamuoyu"nun da “güdümlü piyasa sistemi"nin bir ürünü saymak olası mıdır? Verilecek yanıt
büyük ölçüde bu alana dönük kuşkuları da arttıracaktır. Bu nedenle bu çalışmanın önemli bir
bölümünü oluşturan "kamuoyu" konusunda, bugüne kadar yaşanan tartışmalar ve tanımlamalara yer
verilmiştir.

HERMAN, Edward S.; CHOMSKY, Noam; "Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir", Minevra Yayınları, İstanbul-1998, S. 1213.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde oy kavramının ne olduğu öğrenildi. Oyun belirsizliği üzerindeki eleştiriler,
tartışmalar paylaşılarak; ortak bir tanıma varmanın yolları gösterildi. İnanç ve oy arasındaki
farklılıklar ortaya konmaya çalışıldı. Öte tarftan kamuoyu sözcüğünün bütüncül olarak ne anlama
geldiği ve kamu-oy birlikteliğinin nasıl yorumlanması gerektiği konusunda fikir yürütüldü. Yine bu
bölümde kamuoyunun özellikleri tanımlandı.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz
Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Kamuoyunun dış aktörleri arasında; sivil toplum örgütleri
(kendiliğinden yapılanmış dernekler, toplumsal hareketler) de
bulunur.
3- 19. yüzyılda liberallerin ve sosyalistler, kentsoylu gelişimin
ardından "kamu" kavramının salt anamal ve varlıklla
açıklanamayacağı konusunda hemfikir olmuştur.

( )

( )

( )

( )

4- Forrest P. Chisman, yargının, inançların, ilkelerin,
beğenilerin, hoş karşılamamaların, onaylamaların,
dışlamaların "oy" kavramıyla açıklanamayacağını
belirtir.

( )

( )

5- Schulz "Siyasal İletişim" adlı yapıtında "kamuoyu"
kavramının İngilizce çalışmalarda "public sphere" (kamusal
alan) kavramıyla anıldığını belirtrnektedir.

( )

( )

1- Kamuoyunda yapılan her davranış, başka bireylerin de aynı
tepkiyi göstereceği kanısıyla yapılır.

Cevaplar: 1D, 2D, 3Y, 4Y, 5D
1) “Oy” ile “tutum” arasında fark var mıdır? Varsa bu farklılık ya da farklılıklar nasıl
yorumlanmalıdır?
2) “Oy” ve “inanç” dendiğinde neler söylenebilir?
3) “Oy” un genel olarak özellikleri hakkında bildiklerinizi yazın
4) Politik sistemin dış çevre aktörleri hakkında yorumda bulunan Habermas’a göre bu
aktörler nasıl tanımlanabilir? Bu tanımlamadan yola çıkarak “kamuoyu”nun bu tanımlamadaki yeri
ve konumu hakkında neler söylenebilir?
5) Kamuoyu’nun tanımıyla ilgili değerlendirmeleri, bu konuda çalışmaları bulunan bilim
adamlarını dikkate alarak maddeler halinde özetleyiniz.
6) Allport’un belirlediği “kamuoyu”nun özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Bu bölümde, kamuoyu araştırmalarının uygulama sürecine ilişkin bilgiler verilecektir.
Kamuoyu araştırmalarının politikanın bilim dünyasıyla birlikteliğinin bir yansıması olarak özellikle
seçim araştırmaları boyutuyla yer aldığı bilinmektedir. Kamunun eğilimlerini bilimsel, akademik
yollarla sorgulama aracı olarak kamuoyu araştırmalarına ve özellikle de seçim araştırmalarına
biçilen rol, doğal olarak kimi etik kaygıları da gündeme getirmeye başlamıştır. Tüm bu etik
kaygılara karşın süreç içerisinde kamuoyu araştırmalarının siyasal gündemin, kamu gündeminin
önemli bir maddesi olduğu kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu boyutuyla kamuoyu
araştırmalarının irdelenmesi ve bu uygulama alanının Türkiye’deki gelişimine gözatmanın yararı
olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’de kamuoyu araştırmalarınnın tarihsel akışı içerisinde anılması gereken isimler
nelerdir?
2) Kamuoyu araştırmaları hangi amaçla gerçekleştirilir?
3) Türkiye’de kamuoyu araştırmalarının dönemsel gelişmeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kamuoyu Araştırmaları
ve Türkiye’de
Kamuoyu Araştırmaları

Kamuoyunun alan
çalışmalarıyla nasıl tespit
edildiğine ilişkin fikir
edinilecek. Özellikle dönemsel
olarak Türkiye’de kamuoyu
araştırmalarının

Ders notları okumaları ve
özellikle güncel medyada yer
alan kamuoyu araştırmalarını
tarayarak alan çalışmalarına
ilişkin bir fikir edinilebilinir…
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Anahtar Kavramlar


Kamuoyu Araştırması



Türkiye



Nermin Abadan Unat



Mübeccel Kıray



Cavit Orhan Tütengil



Nezih Neyzi
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Giriş
Kamuoyunun kavramsal aktarımıyla birlikte tanımlanmaya çalışılan kavramın tespiti
yönünde arayışlar gündeme gelmeye başladı. Bu arayışlar alan çalışmalarını ön plana çıkardı.
Özellikle akademi dünyasında sosyal bilimlerin nicel çalışmalara yönelimi, “kamuoyu
araştırmaları”nı önemli bir noktaya taşımıştır. Bu çalışmaların genel metodolojik kurallardan,
yöntemlerden bağımsız düşünülemeyeceği de açıktır. Özellikle sosyolojik yapı tanımlamalarında
saha çalışmalarına yönelim Türkiye’de de kendini hissettirmiştir. Örneğin Nermin Abadan Unat’ın,
Mübeccel Kıray’ın çalışmaları anımsanması gereken çalışmalardır. Yine sosyoloji açısından
unutulmaması gereken bir isim de ki, “Sosyal Bilimlerde Metod”, “Azgelişmenin Sosyolojisi gibi
yapıtlara imza atan Cavit Orhan Tütengil’dir. Kamuoyu araştırmalarının yoğunluk kazandığı bir
alan da “seçim araştırmaları”dır. Seçim araştırmalarının özellikle kamunun manipülasyonu
açısından yaşanan sıkıntılar, bu anlamda hukuki tedbirleri, uygulamaları zorunlu hale getirmiştir.
Özellikle etik kurallar, kurullar her ne kadar müdahale etmeye çalışsa da, “parayı veren düdüğü
çalar” hükmüyle, araştırma şirketlerinin özerk, bağımsız sonuçlar sunması pek de rastlanan bir
durum değildir. Bu konuda kimi sivil oluşumlar da ortaya çıkmıştır. Örneğin “Artikel 19” bu alanda
dikkate değer bir girişimdir. Tüm bu gelişmeler, bu bölümde tarihsel girizgâhıyla yorumlanmaya
çalışılmıştır.
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Yönetme isteminin dayanılmaz çekiciliği, egemenlik kurmanın önlenemez hırsı, tarih
boyunca kanlı iç çatışmalara, işgallere, dayatmalara, yıllarca süren ve birbirinin ardılı biçiminde
gerçekleşen savaşlara yol açmıştır. Düşünmek ve düşüncelerini açık biçimde dile getirmek
"yurttaşın" temel hakkıydı. Yurttaşlık için kimileyin taşınan kanın soyluluğuna bakılmış ve kandaki
altın, gümüş ya da bronz oranı ölçüt alınmıştır. Ülke yönetiminde söz hakkı herkese verilemezdi.
Yönetim ancak ve ancak soyluların taşıdığı bir yetidir. Yönetimin tabana yayılması çok, ama çok
sakıncalı bir durumdur. Yönetenler, bilgedir. Onun dışındakiler ise yönetilme gereksinimi bulunan
kölelerdir. Toplumsal dirlik ve düzen böyle sağlanabilirdi. Toprağa ekilen ve biçilen gösterdi ki,
yönetimde söz hakkı olanların kümesi genişlemeliydi. Üsttekilerle aşağıdakiler arasındaki iletişimi
sağlayacak yeni kadrolara, yeni birimlere gereksinim duyuldu. Yeni oluşum büyük ölçüde aradaki
işbirlikçilerle sağlanabilirdi. Kraldan daha fazla kralcı, tarladaki üretimi, birazdan fabrikadaki
üretimi alttakilerin yaşamlarına bedel olsa bile son hızda gerçekleştirmeliydi. Öyle de yapıldı. Bu
durum teknokrat, bürokratlar derken, dünün düşünürlerini, aydınlarını yarattı. Bu kez yönetim adına
düşünülmeye ve alttakilere nasıl düşünmeleri gerektiğine ilişkin reçeteler sunulmaya başlandı. Bir
dönem böyle yürüdü ve döndü çarklar. Sonunda artık birlikte yaşamak gerektiği ve yeni güçlerin
kendini gösterdiği zaman gelmişti. Artık herşey başkalaşmak ve kendini yenilemek durumundadır.
Biraz lirik, biraz duygusal bir anlatım olsa da bir bilimsel çalışmanın, herhangi bir
bölümünde belki de kolayca açıklanamayacak, anlatılamayacak bir süreç böylesi ironik bir girişle
anlatılabilirdi. Yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişki, diğer bir deyişle siyasa insanın doğasına
bağlanmış bir özelliktir. Karmaşıklaşan toplum yapısı içerisinde kuşkusuz herkesin yöneten,
herkesin siyasal erki elinde bulunduran olması düşünülemezdi. Dolayısıyla kurumlaşan ve
kurumsallaşan yönetim sanatı, beraberinde "profesyonel yöneten" kadrosunu da yarattı. Dolayısıyla
erk hangi yöntemle ele geçirilirse geçirilsin, varolan düzenin korunabilmesi adına yönetenlerin
uygulamalarını bilimin süzgecinden geçirmek zorundadır. Yönetimin altındakileri, bilimden
yararlanarak düzen içerisinde "nötr" hale getirmek hem yönetilenlerin mutluluğu, hem düzeni
yaşatmak hem barış için bir zorunluluktur.
İşte bu noktada siyasa artık bilimsellik kazanmak durumundadır. Bugün için bu gelişimi
"olgu" yönünde bir eğilim sergilediği düşünülmektedir.144 Habermas, bu eğilimi öncelikle devletin
istemi doğrultusunda yapılan "araştırmaların çapı ve kamu hizmetlerindeki bilimsel danışmanlığın
boyutları"nın belirgin kıldığını vurgulamaktadır. Bu konuda Habermas'ın özgün düşüncelerini hem
çalışmanın konusuna açıklık kazandırmak, hem daha geniş bir bakış açısıyla irdelemek için
bütünüyle yansıtmak gerekirse: "Gerçi Pazar ticareti yeni oluşmakta olan ulusal ve bölgesel
ekonomiler bağlamında merkezi bir finans yönetiminin gereksinimlerinden doğmuş olan modern
devlet, başından itibaren hukuk eğitimi görmüş memurların uzmanlık bilgisine bağımlıydı. Ne var
ki bunlar, tarz olarak, askerlerin uzmanlık bilgisinden temel bir farkı olmayan teknik bir bilgiyi
kullanıyorlardı. Askerlerin sürekli orduyu örgütlenmesi gibi, hukukçular da sürekli yönetimi
örgütlemek zorundaydılar - bir bilimi uygulamaktan çok bir sanat icra etmek durumundaydılar.
Bürokratlar, askerler ve politikacılar, kamusal işlevlerini yerine getirirlerken kesin bilimsel
önerilere ancak bir kuşak önce, evet büyük ölçüde ancak İkinci Dünya Savaşı günlerinden beri
HABERMAS, Jürgen; " 'İdeoloji' Olarak Teknik ve Bilim", Yapı Kredi Yayınları, Çeviren Mustafa Tüzel,
İstanbul-1993, S. 75.
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yönelmişlerdir.”145 Görüldüğü üzere siyasanın bilimselleşmesi, bir doğal süreç içerisinde gelişim
sergilemiş ve özellikle bu arayış II. Paylaşım Savaşı sonrasında ağırlık kazanmaya başlamıştır. Basit
bir örnek vermek gerekirse, kamuoyu araştırmalarının beşiği sayılan ABD'de bu sürecin etkin ve
etkili kullanımının başlangıcı 1930'ları gösteriyordu.146 Gerçi ABD'de ilk kamuoyu araştırmasının
tarihi için 1824 gösteriliyordu, ancak bu dönemde gerçekleştirilen çalışmaların boyutlu ve
sistematik bir kimlik taşıdığını söylemek güçtür.
Siyasa, süreç içerisinde yönetsel işlevlerini yerine getirirken dış çevre koşullarını daha fazla
gözetmeye, dikkate almaya başlamıştır. Bu anlamda dış çevreyi gözlemlemeye ve bu bağlamda
zaman zaman durum belirlemeye, zaman zaman da değişim çizgisini incelemeye almıştır. Kuşkusuz
bu arayış salt iktidarlar düzleminde gerçekleşmemiş, muhalif güçler, baskı grupları, sivil toplum
örgütlerini, kitle iletişim araçlarını da kapsayan bir genişleme göstermiştir.
Bu konuda bir tanımlamaya gitmek gerekirse, araştırmaya, yoklamaya gereksinim
duyulmasının erekleri ve bu doğrultuda gereksinim duyanları tanımlamak gerekirse:
• Siyasal erke ulaşmak (muhalefet partileri / ordu)
• Siyasal erki korumak (iktidar partisi - partileri / ordu)
• Siyasal erki yönlendirmek / etkilemek (kitle iletişim araçları / sivil toplum örgütleri / baskı
grupları / Anamal vb.)
Yukarıdaki değerlendirme önemli bir bileşenler gücünü ortaya çıkarmaktadır. Anılan
bileşenler zaman zaman araştırma isteminde birlikteliğe gitmekte ve ortak yararlar, çıkarlar
doğrultusunda birlikteliklere gidilmektedir. Anamal ve kitle iletişim araçları örneğin özellikle seçim
dönemlerinde siyasal erk için uygun gördükleri siyasal parti için güçbirliği içerisine girme olasılığı
ya da iktidar partisiyle araştırma kuruluşu arasında gerçekleşen anlaşma sonucunda uygulamaların
beğeniyle karşılandığına dönük sonuçları açıklama akla gelen ilk sakıncalardır. Bu birlikteliklerin
kombinasyonlarını, bileşenlerini çok ayrı biçimlerde düşünmek de olasıdır.
Kamuoyu araştırmalarına girişte birçok kez yaşandığı gibi kavram karışıklığını gidermek
anlamında bazı noktaları anımsatmakta yarar vardır. Kamuoyu araştırmalarına dönük İngilizce'de
iki sözcük kullanılmaktadır. Bu sözcüklerden biri "poll", diğeri ise: "survey"dir. Bu sözcüklerin
kullanımında zaman zaman birbirlerinin yerine kullanıldıkları gözlemlenmiştir. Her iki sözcüğü
büyüteç altına almak gerekirse: Poll, Yunanca yurttaş sözcüğünden gelmekte ve politika sözcüğüyle
aynı kökü taşımaktadır.147 Ortaçağda baş/kafa anlamında kullanılan bu sözcük 20. yüzyılda oy
verme ve vergi ödeme anlamında kullanılmıştır. Bugün için "poll" sözcüğü, insanların kamu
sorunları hakkındaki düşüncelerinin incelemesi anlamında kullanılmaktadır. "Survey" sözcüğünün
başındaki "sur", Latince super'den gelmekte ve "yukarıda" anlamını taşımaktadır. "Vey" ise videre
sözcüğünden gelmekte ve görmek anlamını taşımaktadır. Önceleri birşeyi izlemek anlamında
kullanılan "survey" daha sonraları birşeyin genel ve kapsamlı görünümü anlamına
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dönüşmüştür.148Araştırma kapsamında kullanılan "survey", araştırma örneklemi içerisinde yer alan
deneklerin apolitik görüşlerinin belli bir düzenek uyarınca günyüzüne çıkarılması anlamını
taşımaktadır. Buna göre "survey", "poll"a göre daha geniş kapsamlı bir anlam içermesine karşın,
karıştırılmakta ve birbirlerinin yerlerine kullanılmaktadır. Bugün için bu iki sözcük arasında anlam
açısında bir ayrım yoktur. Survey adı verilen araştırmalarda politik düşünceleri açımlamaya dönük
sorular ve bunların yanıtları yer alırken, "poll" türü araştırmalarda politik niteliği ortaya çıkarmayan
sorulara yanıt aranmaktadır. Dolayısıyla her ikisi de aynı anlamda kullanılmaktadır.

6.1. Kamuoyu Araştırmalarının Türkiye'deki Gelişimi
Araştırma, gereksinimlerin doğurduğu bir sonuçtur. Örneğin Neumann, yapılan kuramsal
çalışmalar sonrasında "görgül araştırmaya" duyduğu gereksinim sonucunda bu alanda
yoğunlaşmaya başlamıştır. Öğretim kurumları içerisinde "metodoloji" başlığı altında sunulan
derslere ilişkin değerlendirmede bulunan Cavit Orhan Tütengil, bu dersler sonrasında ortaya çıkan
sonuçları; " ... teorik yanlara ağırlık verilmesi ... " ve "bizim kaynaklarımızın ve çeşitli metodlarla
Türkiye'de yapılmış olan araştırmaların bu öğretim sırasında ihmal edilme ... "si biçiminde
açıklamıştır.149 Bu sonuçlar karşısında anılan eksiklikleri giderme adına kaleme aldığı "Sosyal
Bilimlerde Araştırma ve Metod" adlı yapıt, araştırmanın yaşam içerisinde kazandığı ağırlık,
yöntembilime duyulan gereksinimi ve ilgiyi de arttırmıştır. Bu anlamda sözkonusu durum salt
üniversiteler ve araştırma merkezleri sınırları içerisinde kalmamış, daha geniş alanlara yayılmıştır.
Bu anlamda Tütengil'in belirttiği gibi "çeşitli devlet kuruluşları, meslek örgütleri, büyük işyerleri ve
tesisler (fondations)" kendi alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Türkiye özgülünde araştırmaya
önem veren başlıca kamu ve özel kuruluşlar arasında "üniversiteleri, Devlet İstatistik Enstitüsü'nü,
Devlet Planlama Teşkilatı'nı, sendikaları, dernekleri, bankaları, büyük işletmeleri" saymak olasıdır.
Üniversitelerin araştırmadaki özel sorumluluğu üzerinde duran Tütengil, 1973 tarih ve 1750
sayılı "Üniversiteler Kanunu" başlığı altında üniversitenin tanımının "Üniversiteler... özerkliğe ve
kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek bilim, araştırma, öğretim ve yayım birlikleridir". Bu anlamda
araştırma üniversitelerin en temel özellikleri arasında gösterilmiştir. Sözkonusu görev, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu (Resmi Gazete Yayın Tarihi 6/111 1981, Sayı 17506) 3. maddesinin
"d" bendinde aynen anılmıştır.150 Üniversitelerin bu sorumluluğunun en önemli temel koşulu ise
"özgür düşünce" ortamıdır.151 Bu özgürlüğün en temel güvencesi ve temel kaynağı da hiç kuşkusuz
Anayasa'dır. 1961 Anayasası bu anlamda "Kişinin hakları ve ödevleri" başlığı altındaki ikinci
bölümünün 21. maddesi "Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama yayma
ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir ...”152 Daha sonra 1961 Anayasa'sı 120.
maddesinde " ... Üniversite organları, öğretim üyeleri ve yardımcıları, üniversite dışındaki
makamlarca, her ne suretle ulursa olsun, görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Son fıkra hükümleri
saklıdır" (Son fıkra hükümetin üniversite yönetimine el koymasına ilişkin koşulu içermektedir. O
koşul da "Üniversitelerle, onlara bağlı fakülte, kurum ve kuruluşlarda öğretim ve öğretim
148
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hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin üniversite organlarınca giderilmemesi ... ") ve
"Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe araştırma ve yayında bulunabilirler.”153 Aynı
sürecin 1982 Anayasası'ndaki yapılanması ise şöyledir: Sözkonusu durum 1982 Anayasası'nda
Bilim ve Sanat Hürriyeti başlığı altında 27. maddede düzenlemektedir. Madde aynen şöyledir:
"Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü
araştırma hakkına sahiptir. / Yayma hakkı Anayasanın l' inci, 2' inci ve 3 'üncü maddeleri
hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. / Bu madde hükmü yabancı
yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir.". Yine 1961' de
olduğu gibi 1982 de üniversite çalışanlarının görevden alınmasında bir dokunulmazlık durumu
yaratmış ve özgürlüğe ilişkin belirlemesinde 130. Madde "Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve
yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak bu yetki
Devletin varlığı ye bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde
faaliyette bulunma serbest1iği vermez.".154 Bu karşılaştırma sonrasında 1982 Anayasası'nın 1961
'in birebir aynısı deme -bu alanda- olasılığını ortadan kaldırmıştır. 1982 Anayasası'nın anılan
maddelere yapılan eklemelerle kimi "istisnai" durumlar yarattığı görülmektedir. Bu istisnai
durumlar arasında en fazla dikkati çeken ise üniversitelerin "devletin varlığı ve bağımsızlığı ve
milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde" etkinlikleri içermediği maddesidir.
Ülkenin araştırma merkezlerine, bir güvensizlik duyulduğu maddeye yapılan eklemeyle
anlaşılmaktadır. Ülkenin gelişim motoru, dinamiği üniversitelerin ülke bütünlüğünü,
bölünmezliğini nasıl ve hangi koşullar altında tehlikeye sokabileceği ayrıca yanıtlanması ve
üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.
Toplumsal gelişim ve ilerlemenin temel yapı taşları arasında "araştırma"nın taşıdığı önemi
yadsımak olası değildir. Bu anlamda ülke gerçeklerini her boyutta, her koşulda ortaya çıkaran
bulgulara, verilere duyulan gereksinim, ülke geleceğini daha erinçli bir yapıya kavuşturma
anlamında önemli değerler taşımaktadır. 1933' de üniversite reformunu gerçekleştiren Türkiye,
ülkenin bilgi gereksinimi karşılamak için yoğun bir uğraş içerisine girmiştir. Bu anlamda
Türkiye'nin bugüne erişmesinde üniversitelerin ve üniversitelerin gerçekleştirdiği araştırmaların
büyük katkısı vardır. Bu gerçekten yola çıkarak üniversitelerin her koşulda desteklenmesi bir
zorunluluktur. Özellikle ülke bütçesi içerisinde üniversiteye, araştırma çalışmalarına ayrılan payın
daha anlaşılır ve kabul edilebilir düzeylere ulaşması üniversitelere duyulan güvensizlik gölgesini
biraz olsun rahatlatacaktır. Bu aynı zamanda özellikle son yıllarda yaşanılan tartışmaları da anlamlı
kılmaktadır. Özellikle kamuoyu araştırmaları düzeyinde yaşanan tartışmalar karşısında
üniversiteler, "turnusol kağıdı" gibi gerçeklerin günyüzüne çıkmasını sağlayarak, bilim aktöresinin
gereğini yerine getireceklerdir. Özellikle kimi yanlı ve yanıltıcı araştırma sonuçlarının, gelişen kitle
iletişim ortamlarındaki olumsuz etkilerini gidermede önemli bir boşluğu dolduracaktır.
Bu anlamda özellikle ülkedeki siyasal yaşama ilişkin verilerin derlendiği, toparlandığı
çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Salt bir iktidar savaşının görünümü biçiminde algılanmaması
gereken siyasal içerikli araştırmalar, yaşanılan olumsuz gelişmelerle önemli ölçüde güven sorunu
yaşamaya başlamış ve kimileyin çok daha ileri boyutlarda kullanılarak birer "piyasa/pazar
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araştırması" kimliğiyle ele alınmıştır. Bu sorunun karşısında gerek araştırma dünyasının özel
girişimcilerine, üniversitelere ve diğer ilgili kamu kurumlarına önemli sorumluluklar düşmektedir.

6.1.1. 1950-1960 Dönemi
Türkiye' de kamuoyu araştırması denilince akla gelen ilk ad; Nermin Abadan Unat'tır.
Unat'ın bu alanda yaptığı kamuoyu araştırmaları Nezih Neyzi tarafından Türkiye'de kamuoyu
araştırmalarının başlangıcı sayılmıştır. Neyzi, Abadan-Unat'ın kamuoyu araştırmalarının
başlangıcına ilişkin şu tanımlamasına " ... piyasa tahlilleri, basın anketleri ve matematik olasılık
yasaları ile örneklemlerin insan davranışına uygulanmasında yatmaktadır."155 yer vererek,
Türkiye'deki gelişimin de bir anlamda kaynağını ortaya çıkarmıştır. Çok partili yaşamın
başlamasıyla birlikte Türkiye, "Küçük Amerika" arayışlarının önemli adımlarından birini de
atmıştır. 1950 seçimleri, siyasal içerikli araştırmalara dönük uğraşların da canlılık kazanmasını
sağlamıştır. Çok partili seçim süreci seçmen sayısı ölçüt alınarak seçim sonuçlarının açıklanmasına,
yorumlanmasına çalışılmıştır.156 Demokrat Parti, liberal dalganın esintilerini ülke içerisine taşırken,
basına da iktidarının ilk yıllarında önemli özgürlükler sağladığı ileri sürülmüştür. Atabek'in
"Kamuoyu ve İletişim" adlı çalışmasında bu konuda bilgiler bulunmakla birlikte; bu dönemde
siyasal iktidar ve basın ilişkileri açısından ayrıntılı bilgiyi Alpay Kabacalı'nın "Türk Basınında
Demokrasi" (1994) adlı yapıtının "Demokrat Parti Döneminde Basında Demokrasi Anlayışları ve
Arayışları (1950-1960)" bölümünde bulmak olasıdır. Siyasal iletişim bileşenlerine ayrıldığında bu
bileşenler içerisine "kamuoyu ve yoklamaları", "kitle iletişim araçları" en temel bileşen olarak
adlandırılmaktadır. Görüldüğü üzere Türkiye'nin kamuoyu yoklamalarında siyasa, gazeteler ve
gazetelerin yaptığı araştırmalar kamuoyu yoklamalarının başlangıcı sayılmıştır. Gazeteler
tarafından 1950'li yılların başında gerçekleştirilen çalışmalar, İstanbul Gülhane Parkı'nda kurulan
sandıklarla bir seçim denemesi gerçekleştiriliyordu. Bilimsel ölçütler gözetilmeden gerçekleştirilen
çalışma sonrasında, gazeteler sonuçları yayınları aracılığıyla duyurma yoluna gidiyordu. Sözkonusu
sandıklara atılan oyların sayısına bir sınırlama koymadan, herhangi bir sınıflandırma yapılmadan
gerçekleştirilen işlem, beraberinde birçok sakıncaları da getiriyordu. Özellikle siyasal partilerin
nereye sandık kurulduğu duyumunu aldıktan sonra kendi partilerinin önde çıkması adına
seçmenlerini o yöne yönlendirip, oy kullandırtmaya çalışıyordu. Buna karşın önlem olarak
gazetelerin sandık yerlerini açıklamaktan sakınmaya başladığı ve tarafsızlık adına direnç
göstermeye çalıştıkları görülmüştür. Demokrasi ve özgürlük yoğunluğu kısa bir dönem sonra yerine
giderek ağır bir sansür dönemini getirmiştir. Bu denemelere ilişkin yayınlar, Demokrat Parti'nin oy
oranının düşmesiyle birlikte yasaklanmıştır.157 Bu döneme ilişkin anılması gereken önemli bir
gelişme de 1950 seçimleri ve ardından gerçekleştirilen 1954 ile 1957 milletvekili seçim sonuçlarını
değerlendirmek üzere 1959'da hazırlanan "Seçim Neticeleri Üzerinde Bir İnceleme" adıyla
yayınlanan CHP Araştırma Bürosu'nun yayınıdır. Bu anlamda literatüre geçen ilk çalışmadır. 158
Görülmektedir ki, seçim hazırlıkları, uğraşları o dönemde bu gelişen ve önemli alan, siyasal partiler
tarafından da algılanmıştır. Bu dönemde anılması gereken bir başka gelişmede de Ankara
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Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nebağlı olarak 1955'de kurulan "Siyasal Halk Oyu Araştırma
Grubu" (SİHAG) dur. Bürokratik engellerin bu oluşumun fakülte bünyesinde devamlılığını
engellendiği vurgulanmaktadır.159

6.1.2. 1960-1970 Dönemi
Türkiye, Demokrat Parti yönetiminin ardından önemli bir siyasal değişimi, Cumhuriyet
tarihine kayıt etmiştir. 27 Mayıs 1960'da Ordu'nun yönetime elkoyması, Türkiye için yeni bir
dönemin başlangıcının da habercisi olmuştur. Görüldüğü üzere önemli siyasal ve toplumsal
gelişmeler, toplumun bütün katmanlarını, ögelerini yakından etkilemekte ve ilgilendirmektedir.
Sıkıyönetim koşulları altında siyasal araştırmalar yapmak bir yana, pazar araştırması da, ancak
Sıkıyönetim'in iznine bağımlıydı. Bu dönemde önemli çalışmalardan biri Prof.Dr. Mübececel Belik
Kıray tarafından gerçekleştirilen "Ereğli Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası Araştırması"
ve Prof.Dr. Nermin Abadan-Unat'ın yönetiminde yapılan "Batı Almanya'daki Türk İşçileri ve
Sorunları" araştırmalarıdır. Her iki araştırma da Devlet Planlama Teşkilatı tarafından istenmiştir.
1960 sonrasında gerçekleştirilen araştırmalar Devlet Planlama Teşkilatı'nın yayınları arasında
1964'te çıkmıştır.160 Kıray'ın çalışmasında örneklem içerisinde "hane reisIeri" alınmış ve
soruşturuda "hane reisleri"yle görüşülmüştür. Abadan-Unat'ın araştırmasında evren kadın-erkek
Türk işçileri alınmış ve soruşturu kağıtları "belli bir istatistiki anahtara göre"161 bu işçilere
yönetilmiştir. Ereğli çalışmasında "feodal küçük şehir düzeninden, modern sınai şehir düzenine
geçiş" ve bu süreçte etkin bağlayıcı aktörler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Diğer çalışma ise bir
toplumsal dinamizm göstergesi olarak iç ve dış göç hareketlerinin sonuçlarına dönük bulgular elde
edilmiştir. Bu dönemde gerçekleştirilen önemli alan çalışmalarından biri de Dr. Charles W. M.
Hart'ın "Zeytinburnu Gecekondu Bölgesi" adlı araştırmadır. Bu araştırmada Temmuz 1962 – Şubat
1963 tarihleri arasında Zeytinburnu'nun beş gecekondu mahallesinde gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmada toplam 6 bin 777 görüşme gerçekleştirilmiştir.162 Bu çalışma - Tütengil' in aktarımıylaçok önemli deneyimler içermektedir. Herşeyden önce o yıllarda yapılan bir çalışmanın ağırlığını ve
zorluklarını taşımaktadır. Görüşmelerde önceleri önemli bir güven sorunu yaşanmıştır. Daha sonra
araştırmayı sürdürmek üzere o bölgede kiralanan bir gecekondu, bu güven sorununu çözmüş ve
araştırma tekniği ve uygulaması açısından da bugünlere örnek olacak önemli deneyimleri taşımıştır.
(Anılan bölge Atabek ve Neyzi'de Gaziosmanpaşa diye geçmiştir).
Dönemin ağır, koşulları altında araştırma çalışmaları güçlükle ve izne bağlı olarak
yürütülmüştür. Bu çalışmaların yaşanan yoğun süreçten ötürü basına yansımasında da önemli
sıkıntılar gözlenmiştir. Tüm bu koşullara karşın, Türk Basın Tarihi açısından önemli bir kimlik,
değer olarak anılan Abdi İpekçi, 1960'lı yıllarda araştırmaya dönük girişimlerde bulunmuştur.
Milliyet Gazetesi'nin bütçe olanakları içerisinde sorunu çözemeyen Ercüment Karacan İpekçi'nin
bu girişimlerini yanıtsız bırakmak zorunda kalmıştır.163 Bu dönemde üzerinde durulması gereken en
önemli girişim hiç kuşkusuz, Türk siyasal ve ekonomik yaşamına damgasını vuracak bir
159
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örgütlenmedir. Sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasında bir yol gösterici ve beş yıllık planlarla
öngörülerde bulunan Devlet Planlama Teşkilatı'dır. DPT, 1960 yılında kurulmuştur. Kuruluşunun
ardından gerek iç gerek dış yatırımcılar açısından piyasa koşullarını araştırmak üzere önemli
girişimlerde bulunmuştur. Bu durum piyasa araştırmalarının önünü açmış ve daha sonraları
üniversiteler ve iç-dış sektörün de ortaklığıyla araştırmaya dönük ilgi giderek yoğunlaşmaya ve
artmaya başlamıştır. 1960'lı yıllarda yatırımlar için destek vermeye başlayan devlet, o dönemde
girişimcilerin yatırımlarına destek için piyasa koşullarına açıklık kazandırılması önkoşulunu getirdi.
Yatırımcılar bu önkoşul doğrultusunda piyasa araştırmalarına ağırlık vermeye başladılar, ancak bu
yerine getirilmesi gereken bir bürokratik öge biçiminde algılanarak, salt destek alma amacıyla
kullanılmaya başlamıştır. Dolayısıyla o dönemde gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarından etkin
ve etkili bir biçimde yararlanılma yoluna gidilmemiştir.164

6.1.3. 1970-1980 Dönemi
Türk siyasal yaşamında yine önemli bir dönemin başlangıcıdır 1970. Gelişimin bu akışla
incelenmesi anılan noktalar Türkiye tarihinin on yıllık ara dönemler dizisinin bir yansımasından
başka birşey değildir. 12 Mart 1971 tarihinde verilen 'askeri muhtıra, yeni bir ara rejim dönemiyle
kamuoyu yoklamaları yeni bir sancılı dönemin içerisine girmiştir. Bu zorlu süreç 1975 yılı
sonrasında gevşemiş ve yavaş yavaş araştırma dünyasında kimi hareketlilikler gözlemlenmeye
başlamıştır. Giderek Türkiye'de bir araştırma sektörünün yaygınlık kazanmaya başladığı
söylenebilir. Yeni kurulan araştırma şirketleri bununla birlikte var olanların mali durumlarını
güçlendirmelerine olanak tanımıştır. Ayrıca bu dönemde yaygınlık kazanan reklam, "imaj"
araştırmaları piyasayı daha da canlı kılmaya yetmiştir.165
Bu dönemde Türkiye'nin en büyük kamuoyu yoklaması 1975 araseçimleri öncesinde
gerçekleştirilmiştir. Abdi İpekçi, 1960'larda yakalayamadığı olanağı gazetesi Milliyet adına 1975'de
yakalamıştır. Ankara ilinde A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Nermin Abadan Unat, Türker
Alkan, Doğu Ergil ve Ahmet Taner Kışlalı'dan oluşan ekip166 çok kapsamlı bir çalışmanın altına
imza atmıştır. Bu dönemde önemli kuruluşlardan biri PİAR, kurulmuş ve 1977 seçimleri öncesinde
Politika Gazetesi, 1978'de de Tercüman Gazetesi için seçmenin nabzını yoklamışlardır.167

6.1.4. 1980 ve Sonrası
Türkiye yine yeni bir dönüm noktasının başındadır. Yine bu dönem politik ve ekonomik
yaşam için yaşam koşullarını ya da ölçütlerini yeniden bir cenderenin altına almıştır. Bu dönem aynı
zamanda çok önemli bir ekonomik paketin, uygulamanın sonuçlarını, sancılarını da yaşamaya
başlamıştır. 24 Ocak 1980 kararları, ekonomik yaşamı bütünüyle sarmalayan bir uygulama
düzeneğini devreye sokmuştur. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi Türkiye' de 1983 seçimlerine kadar
yaşanan dönemde, siyasal partiler kapatılmış, bilgilendirme ve bilgilenme hakkına dönük
kısıtlamalar yoğunlaştırılmış ve 1983 seçimlerine gelindiğinde ülke, yeniden kurulmuş bir düzene
merhaba demek zorunda kalmıştır. Bu dönemde gerçekleşen en önemli gelişmelerden biri Danışma
Meclisi aracılığıyla hazırlatılan ve 1982'de "halkoylaması" ile kabul edilen Anayasa'dır. Bir halk
164
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oylaması ki, karşı çıkışların engellendiği ya da "hayır" oyu ver diyenlerin seslerini duyurmalarının
hemen hemen olanaksız olduğu, bir halk oylaması. Bu oylama bir anlamda kamuoyunun oluşumu
konusunda bilgi edinme ve bilgilendirme özgürlüğünün ne denli önemli olduğunu göstermiştir.
Türkiye' de belki de ilk kez "fısıltı gazetesi" gündeme girmiş ve sandıkta kullanılacak oyun renginin
zarftan belli olacağı yönünde kimi haberler yaygın biçimde yansımaya başlamıştır. Dolayısıyla bu
koşullar altında sandığa yansıyanın bir "irade" olduğunu söylemenin güçlüğü ortadadır. Aynı durum
hiç kuşkusuz kamuoyu araştırmaları için de bir değer taşımaktadır. Olağan ve demokratik koşulları
taşımayan bir ortamda gerçekleşecek ya da düşünce özgürlüğünün sınırlandırıldığı bir ortamda
gerçekleşecek bir araştırmanın geçerliliğinden kuşku duymamak olası değildir.
1983 seçimleri öncesi bilgi eksikliği yüzünden gerek yeni siyasal oluşumların, gerek
kamuoyunun seçime hazırlıkları açısından önemli bir boşluk doğurmuştur. Bu boşluk kamuoyu
araştırma şirketleri tarafından son derece etkin biçimde kullanılmış ve yazılı basın-kamuoyu
şirketleri ortaklığı bu dönemde olgunlaşma sürecine doğru yol almaya başlamıştır. Bu dönemde
Hürriyet Gazetesi Kamar'la, Milliyet Konda'yla, Cumhuriyet Gazetesi de Veri Araştırma şirketiyle
çalışmışlardır.168 1985 sonrası bu ilişki giderek daha yoğunluk kazanmış ve araştırmaların
gündemdeki yeri ve sıralaması öne geçmiştir. 1990'lı yıllar tam anlamıyla piyasa koşullarının
olgunlaştığı ve basın-araştırma şirketi birlikteliğinin giderek zayıfladığı bir dönemi başlatmıştır. Bu
anlamda sözkonusu dönem araştırma şirketleri açısından çok daha profesyonel koşullar yaratmıştır.
1990 öncesi çalışmalar ağırlıklı biçimde seçimleri konu edinirken 1990, 80'li yılların izlerini silen
biçimde daha toplumsal sorunlara dönük çalışmaları gündeme getirmiştir. Toplum katmanlarının
demografisine, yaşam biçimlerine, alanlarına, konumlarına göre belirlenen konular çerçevesinde
geniş çaplı kamuoyu yoklamaları gerçekleştirilmiştir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamuoyu araştırmalarının amacının ne olduğunu öğrendik. Kamuoyu
araştırmalarının nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı konusunda fikir edindik. Nicel çalışmaların
özellikle sosyal bilimler alanda 2. Dünya Savaşı sonrası ağırlık kazanması, politikada ve sosyolojide
yoğun bir biçimde hissedildi. Bu bölümde bu yönelimlerin Türkiye yansıması da dönemsel olarak
1950’lerden başlayarak 10 yıllık aralarla nasıl bir seyir içerisinde olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1- “Politikanın bilimselleşmesi” ifadesi Neumann’a aittir.
2- Medya, kamuoyu araştırmalarını siyasal erke ulaşma
amacıyla kullanmaz.
3- Mübeccel Kıray ve Nermin Abadan Unat’ın saha çalışmaları
Zeytinburnu’nun beş mahallesinde gerçekleştirilmiştir.
4- 1970-1980 döneminde Türkiye'nin en büyük kamuoyu
yoklaması 1975 araseçimleri öncesinde gerçekleştirilmiştir.
5- 1980 sonrası kamuoyu araştırmalarının Türkiye medyasında
Hürriyet Gazetesi Kamar'la, Milliyet Konda'yla, Cumhuriyet
Gazetesi de Veri Araştırma şirketiyle çalışmışlardır

Doğru
( )
( )

Yanlış
( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1Y, 2Y, 3Y, 4D, 5D
1) Politika, siyasal iktidar bağlamında kamuoyu araştırmalarının işlevini ve önemini
belirtiniz.
2) Kamuoyu araştırmalarının birer manipülasyon aracı olarak kullanımı hakkında ne
söyleyebilirsiniz?
3) Kamuoyu araştırmalarının Türkiye’de 1950-1960 dönemi içerisindeki gelişimini
aktarınız.
4) Kamuoyu araştırmalarının Türkiye’de 1960-1970 dönemi içerisindeki gelişimini
aktarınız.
5) Kamuoyu araştırmalarının Türkiye’de 1970-1980 dönemi içerisindeki gelişimini
aktarınız.
6) Kamuoyu araştırmalarının Türkiye’de 1980 ve sonrası dönem içerisindeki gelişimini
aktarınız.
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7. KAMUOYU ARAŞTIRMALARINDA ÖLÇÜMLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Bu bölümde kamuoyu araştırmalarının uygulama boyutuyla değerlendirmesi yapılmaktadır.
Genel olarak soru formunun oluşturulması, soru türleri verildikten sonra, örneklem tanımlaması
yapılmaktadır. Örneklemin ne olduğu aktarıldıktan sonra, örneklem çeşitleri üzerinde durularak
değerlendirilecektir. Araştırmada güvenirliğin ve geçerliğin kıstasları da bu bölümde irdelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Soru formu hangi özellikleri taşımalıdır?
2) Ankette yer alacak soru türleri nelerdir?
3) Sormacanın hazırlanmasında nelere dikkat edilmelidir?
4) Örneklem nedir, kaç tür örneklem vardır?
5) Güvenilirlik ve geçerlilik nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kamuoyu
Araştırmalarında
Ölçümleme

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sormacanın ne olduğu,
hazırlanmasında dikkat
edilecek hususlar. Örneklem
ve örnekleme yöntemleri.
Araştırmada geçerlilik ve
güvenilirlik.

Temel araştırma yöntemleri,
metodoloji kitaplarından elde
edilebilecek bilgiler, bu çalışma
kapsamında da genel olarak bir
araştırmanın temel yapı taşı olan
sormacanın ideal yapısı üzerinde
durularak, Sormacanın
uygulanacağı birimin,
örneklemin tespiti yönünde
bilgiler edinilmiştir.
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Anahtar Kavramlar


Sormaca



Örneklem



Örneklem Türleri



Güvenirlik



Geçerlilik
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Giriş
Kamuoyu araştırmalarının uygulama aşaması kuramsal tartışmaların bir başka boyutunu
oluşturmaktadır. Özellikle araştırmaların sonuçlarındaki tutarsızlıklar bu alanı çok daha üzerinde
düşünülmesi gereken bir alan haline dönüştürmüştür. Sormacanın hazırlanma biçimi, sormacanın
özellikleri. Soruların nasıl oluşturulacağı, nasıl düzenleneceği, yerleştirileceği teknik boyutuyla
önem taşımaktadır. Ölçümleme aracının doğru biçimlendirilmesi, başarılı gerçeğe yakın bir sonuca
ulaşmanın temel koşullarından biridir. Ancak yeter koşul değildir. Ölçümleme aracının
uygulanacağı kitlenin de doğru belirlenmesi gerekir. Kime, ne oranda, kaç kişiyle gibi sorulara
doğru yanıtların verilmesi gerekir. Tüm bunlarla birlikte araştırma sürecinde, güvenilirlik ve
geçerlilik de temel özelliklerden birisidir. Bu anlamda özellikle bir araştırmanın medyada
yayınlanması koşulları itibariyle, bu bölümde ifade edilen duyarlılıkların gösterilmesiyle mümkün
olacaktır. Aksi takdirde “manipülasyon” kavramı akıllarda çok daha fazla yer tutacaktır.
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7. KAMUOYU ARAŞTIRMALARINDA ÖLÇÜMLEME
Kamuoyunun tarihsel süreç içerisinde irdelenmesinin ardından, kamuoyu yoklamaları
sürecini irdelemek bir bütünün parçalarının yerli yerine oturtulması anlamında önemlidir. Bu
nedenle çalışmanın kurgulanması önemli ayaklar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda
öncelikle "siyasal iletişim" yeni ve gelişen bir oluşum kimliğiyle irdelenmiş, ardından kamuoyu
kavramının tarihsel gelişimi incelenmiştir. Bu bağlamda kamuoyunun sorgulanması ve belirlenmesi
adına gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları da bu çalışma kapsamında incelemeye alınmıştır. Bu
çalışmanın diğer önemli bir ayağı da bu ölçümlemenin temel süreçleri irdeleme kapsamına
alınmıştır. Araştırma sürecinin temel belirleyenleri dikkate alınacak ve değerlendirilecektir.

7.1. Sormaca Tekniği
Araştırma sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Denilebilir ki, başarılı bir araştırma
sormaca kağıdının başarısına bağlıdır. Öncelikle sormaca bir gözlem tekniği ve yöntemidir.
Sormaca kağıdı hazırlanma sürecinde öncelikle araştırmanın evreninin ve bu evrene bağlı olarak
örnekleminin özelliklerinin dikkate alınması gerekir.169 Araştırma konusu, sormaca kağıdını
hazırlayanlar tarafından çok iyi bilinmelidir. Bu anlamda sormacanın başarısıyla yapılan
araştırmanın başarısı arasında kurulan bağlantı, sormacayı hazırlayanın yeteneği ve yetkinliğiyle de
kurulabilir. Özellikle sormacanın uygulanması aşamasında yaşanan sorunlar, dikkatleri saha
uygulayıcıları üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Yetkin, yetişmiş "anketör"ler bu anlamda önemli bir
ögedir. Oysa Türkiye'de bu anlamda "anketör"lük bir öğrenci uğraşı biçiminde algılanmış ve
araştırma kuruluşları tarafından bu uygulayıcıların eğitimi açısından gereken özenin gösterilmediği
gözlemlenmiştir. Sormacanın uygulandığı an, anketörün, hem sunum açısından, hem uyulama
sürecinde başarılı, akıcı bir süreci sağlaması önem taşımaktadır. Anketör hataları, yanlışları
yüzünden bu alanda önemli sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir. George Gallup bu konudaki
eleştirilere değinmiş ve bu olumsuzlukları şu başlıklar altında toplamıştır.


"Sorular araştırılan konuda bilgisi olmayan bireylere sorulmaktadır.


Soruların ifade ediliş biçimi farklı kimseler tarafından değişik biçimlerde
anlaşılmaktadır.

Hızla verilen
ayrılmamaktadırlar.

yargılar

konuya

ağırlık veren

yargılardan


Bazı karmaşık konuların tek bir kategorik soru biçimine indirgenememesine karşın
tamamen "evet" ya da "hayır" yanıtlarına dayanılması sözkonusu olmaktadır.


Kamuoyunun "neden" böyle olduğu dikkate alınmamaktadır.



Kanaatlerin yoğunluk derecesi önemsenmemektedir,,170
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Görüldüğü üzere yapılan iş bir kimyasal ya da fıziksel bir uygulama alanı değildir.
Dolayısıyla sormaca kağıdının hazırlanmasından tutun da bunun uygulayıcısına kadar "insan"
ögesinin girdiği bir süreçten sözedilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte "hata" ögesi sürekli gözönünde
bulundurulmalıdır. Elbette ki, iyi bir anketör eğitimi başarı oranını arttıracaktır. Ancak, sıfır hata
gibi bir saplantı içerisinde bulunmak, çokça doğru değildir. Bu alandaki önemli sayılabilecek bir
uğraş "standartların belirlenmesi"dir. İnsan ögesinin etki derecesini azaltmak adına böylesi bir
yönelim düşünülebilir. Ancak, bu yönelirnin de son derece dinamik, etkin, değişken insan unsuruna
ayak uydurmakta güçlük çekeceği düşünülmelidir. Bu anlamda belirlenen ölçütlere bağımlı biçimde
bir esneklik kazandırılması gündeme getirilebilir, ancak yine de başarının tam sağlanması güç
gözükmektedir.
Genel yaklaşımla soru biçimlerine ilişkin değerlendirmelere geçmeden genelde bir kamuoyu
araştırması, özelde de seçim araştırmaları içinde soru tiplemelerine ilişkin birkaç söz etmek
gerekirse: Dieter Roth, seçim araştırmalarında sorunun "hipotezin operasyonel" aracı biçiminde
değerlendirmiştir.171 Bu noktada Roth, önemli sorular arasında deneğin durumunu ortaya çıkaracak
soruların bir grup oluşturduğunu belirtmektedir. Bu soru tipi için de örneğin:
"Önümüzdeki Pazar seçim olsa ...


Kesinlikle gidip oyumu kullanırım.



Büyük olasılıkla oy kullanmaya giderim.



Büyük olasılıkla oy kullanmaya gitmem.



Kesinlikle oy kullanmaya gitmem”172

Biçiminde deneğin tinsel durumunu ve seçim karşısındaki konumlanmasını ortaya çıkaracak
bir özellik taşımaktadır. Öte yandan bir başka örnek bu tip sorular için: "Ne sıklıkta cami(kilise)ye
gidersiniz" dir. Bu sorunun karşısındaki seçenekler de şöyle sıralanır.


Hergün (Her Pazar)



Hemen hemen hergün (Hemen hemen her Pazar)



Öyle ya da böyle



Yılda bir



Çok seyrek



Hiç gitmem

Görüldüğü gibi seçmenin yapısını, tinsel durumunu ortaya çıkaracaktır iki soru biçimi de.
Birinci soruya verilecek yanıt büyük ölçüde bir seçmenin siyasal katılımın göstergelerinden biri "oy

171
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ROTH, Dieter; "Empirische Wahlforschung"(Görgül Seçim Araştırmaları), Leske+Budrich, Opladen-1998, S. 106.
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kullanma" karşısında seçmenin kararlılığını ortaya çıkarırken, diğeri ise bir dinsel görevin seçmen
tarafından nasıl yerine getirildiğini ya da getirilmediğini belirleme açısından katkıda bulunmaktadır.
Dolayısıyla bu sorular bütünüyle seçmenin tanımlanmasını sağlayacak türden sorulardır. İkinci bir
soru biçimlemesi de seçmenin belli başlı konulardaki düşüncelerini açığa çıkarmaya ilişkindir.
Örneğin Türkiye özgülünde böyle bir soru, şöyle biçimlendirilir: "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne
girmesi Türk halkına .... "


Olumluluk taşıyacaktır.



Birçok olumsuzluk getirecektir



Hem olumlu, hem olumsuz katkılar getirecektir.

7.1.1. Soru Türleri
Sormacada yer alan sorular değişik ölçütlere göre türlere ayrılmaktadır. Üç önemli ölçüt
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi verilecek yanıtın serbestliğiyle, diğeri soruların içeriğinin
bireyin hangi durumuyla ilgili olduğu ve son olarak deneme niteliği taşıyıp taşımadığıyla ilgilidir.173

7.1.2. Verilecek Yanıta Göre Soru Biçimleri
Bu soru tipi dörde ayrılmaktadır. Bu ayırım içerisinde yer alan soru tiplerinden biri "açık
uçlu sorular"dır. Yanıtta denek doğrudan kendi seçimini yansıtacaktır. Diğer bir deyişle bu soru
tipinde yanıt için öngörüde bulunulmamaktadır. İkinci soru tipi "kapalı uçlu sorular"dır. Kapalı uçlu
sorularda yanıtlar öngörülmekte ve sormaca kağıdına bu öngörüler aktarılmaktadır. Denek bu
seçenekler arasından bir seçim yapma yoluna gitmektedir. Üçüncü bir yol, "yarı kapalı uçlu
soru"lardır. Bu soru tipinde seçenekler konusunda öngörüde bulunulmakta, ancak öngörülemeyen
seçenekleri de değerlendirme kapsamına alabilmek için deneğe öngörülenlerin dışında bir seçenek
hakkı daha sunulmaktadır. Bu soru tipi içerisinde bir diğer soru tipi ise; "derecelendirme" soru
tipidir. Bu soru tipinin, kapalı soru tipi genörneğinden ayrı değil, yalnızca bu soru tipinde deneğe
seçimini derecelendirme yoluna gitmesi istenmektedir.

7.1.3. Ölçekleme Türleri
Bu soru tipinde kendi içerisinde derecelendirilmiş ve sıralanmış yargılar arasında deneğin
seçim yapması istenir. Örneğin "Televizyon izlencelerini nasıl buluyorsunuz?" türünden bir soruya
verilecek yanıtlar arasında beşli ölçeğe göre:
1 (Çok İyi),

173
174

2 (İyi),

3 (Orta),

4 (Kötü) ,

5(Çok Kötü)174

AZİZ, Aysel; "Araştırma Yöntemleri -Teknikleri ve iletişim", Turhan Kitabevi, Ankara-1994, S. 93.
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7.1.4. Soruların Niteliğine Göre
Bu soru tipinde öne çıkan sorunun hangi veriyi, bilgiyi edinmeye çalıştığıdır. Buna göre de
soruların niteliği "olgusal" ve "görüş, tutum ve davranışlarla ilgili" soru tipi diye ikiye ayrılır. 175

7.1.5. Sormacanın Hazırlanması
Sormacanın hazırlanmasında gerek biçimsel, gerek içeriksel kimi ögelere dikkat edilmesinde
yarar bulunmaktadır. Sormacadaki soruların öncelikle dilsel açıdan bir yalınlık ve berraklık taşıması
gerekir. Soruların dil açısından çok iyi "ifade" edilmiş olması gerekir. Sözcüklerin seçimi özenle ve
hedeflenen araştırma kitlesinin demografik ve sosyo-kültürel özellikleri dikkate alınarak
hazırlanmalıdır. Sorular çok açık biçimde ne tür bilgi istendiğini belirler. İstenen bakış açısını davet
eder. Sorularda herkes aynı şeyi anlamalı ve kullanılacak deyim ve terimlerin herkes tarafından
anlaşılmasına olanak tanıyan bir dil kullanılmalıdır.176 Sorularda birden çok amaç güdülmemeli ve
herhangi bir varsayım ya da önyargı içermemelidir. Sormaca sınav gibi algılanma olasılığından
uzak, görüşülen kişinin yanıt verebileceği düzey taşımalıdır. Sormaca için çok daha önemli bir
özellik de sorunun yansızlığıdır. Önyargıda olduğu gibi görüşülen kişiyi yönlendirmeye uygun
sorular kesinlikle sormaca kağıdından ayıklanmalı ve yansız duruma getirilmelidir. Sorular bir
mantık dizgesi içerisinde sıralanmalı ve amaçlananı kolayca sergileyecek biçimde düzenlenmelidir.
Genelden özele bir çizgi izlenmeli ve deneğin özel yaşamına ilişkin sorular olabildiğince sormaca
kağıdının sonuna yerleştirilmelidir. Sormacanın başarılı uygulanmasının önemli koşullarından biri
de sormaca kağıdındaki soru sayısıdır. Soruların sayısı amaçlanan bilgiyi alacak yeterlilikte, deneği
sıkacak uzunlukta olmamalıdır. Çalışmanın uygulama alanı bu anlamda daha da önemlidir.
Özellikle telefonla yapılan görüşmelerde bu durum çok daha açık biçimde irdelenmeli ve dikkate
alınmalıdır. Örneğin telefonla yapılan bir görüşmede soru sayısının 10’nun üzerine çıkması
görüşmenin sağlıklı biçimde uygulanma olasılığını azaltır. Sormacanın başarılı uygulanabilmesi
için gerek yüzyüze görüşmelerde gerek posta ya da telefon yoluyla yapılan görüşmelerde bir
"görüşme yönergesi" bulunmasında yarar vardır. Bu yönerge sormacanın sağlıklı yanıtlanabilmesi
açısından önem taşımaktadır.

7.1.6. Sormacanın Uygulanması
Sormaca uygulamada belli başlı yöntemleri dört tanedir. Sormaca kağıdı doğrudan deneğe
verilir ve deneğin yanıtlaması beklenir. İkinci bir yöntem olarak sormaca kağıdı deneğe verilmeden
doğrudan soruları anketörün yöneltmesiyle gerçekleştirilir. Posta yoluyla sormaca gönderme ayrı
bir seçenektir. Bir son seçenek olarak anılması gerekenler arasında telefon aracılığıyla uygulanacak
sormacalardır.
Sormaca kâğıdının hazırlanmasın ilişkin çok ayrıntılı bilgi vermek ve değerlendirmelerde
bulunmak olasıdır. Ancak, çalışmanın teknik boyutlarının sınırlılıkları ya da uygulama biçimlerine
ilişkin kimi öngörülerde ve değerlendirmelerde bulunmak yerine bu oluşumun daha çok düşünce ve
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nitelik boyutuyla irdelemek daha yerinde olacaktır. Örneğin sormaca başlığı altında belirtilen
değerlendirmelerde öne çıkan sonuçlar şöyledir:


Bu uygulama türünde "insan" ögesi hata olasılığına süreklilik kazandırmaktadır.


Hata olasılığını en aza indirgemek için "standardizasyon" bir seçenek olarak
düşünülebilir. Ancak, incelenen insan ve insan davranışları, tutumları daha da ötesinde
"düşünceleri" olduğundan, standardizasyon gereken esnekliği taşımayan bir ölçütler dizgesi
olacaktır. Örneğin "fastfood" zincirleri bunun için iyi bir örnektir. Bu kuruluşlar işletmelerinin
evrensel bir kimlik kazanması ve her yerde ürünler ve biçim açısından aynılık taşıması bir örnektir.
Ancak, bu gelişim bile göstermiştir ki, sözkonusu kuruluşlarda bile zaman zaman yerel sapmalar
bulunmaktadır. Türkiye bu anlamda çok iyi bir örnektir. İstenilen, damak zevkini yakalamayan bir
"fastfoot" zinciri tüketicisine göre değişikliklere gitmiştir. Bu seçeneği bir başka ülkede bulmak ise
olanaklı değildir.

Sormaca tekniği bir "kültürel" üründür. Bu ürünün her kültür ve değerde aynı
ölçüde dikkate alınması ve değerlendirilmesi olası değildir. Bu anlamda yürütülecek çalışmalarda
bu ögenin de dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin Türk insanın yapısal özellikleri bu anlamda
böylesi bir sorgulama yöntemine uygun değildir. Nitekim, araştırma sonuçlarının sağladığı sonuçlar
bu gerçeğin altını çizmektedir. Özellikle seçim konusunda bölgesel ve yerel özelliklerin sormaca
kâğıdında gözetilmesi gerekir. Dolayısıyla sormacanın kurgulanmasında belki bu sorunu giderecek
kimi "kontrol soruları"na yer vererek çözmek olasıdır. Ancak bunun da geçerliliği tartışma
konusudur.
Dolayısıyla
araştırma
sonuçları
ham
verilerle
yorumlanamaz,
yorumlanmamalıdır.

7.2. Örnekleme Yöntemi
Örneklemenin tanımlanabilmesi için en iyi örnek seçimlerden yola çıkılarak aktarılabilir.
Örneğin bir seçimin sonuçlarının açıklanması, "tam sayımdır". Bir başka deyişle konuyla ilgili
birimlerin tümünden gereken bilgi alınmış ve sonuçlara yansıtılmıştır. Ancak seçimler öncesinde
gerçekleştirilecek bir çalışmada bu anakütlenin (evrenin) içerisinden anakütlenin özelliklerini
yansıtacak bir birime ulaşmak amacıyla çıkarılan birime "örneklern" ya da "sondaj" adı
verilir.177Araştırmacının elindeki olanaklar, tam sayım ya da örnekleme yöntemlerinden hangisini
kullanacağına ilişkin kararı belirlemektedir. Örneklem, anakütlenin çok geniş, büyük sayılara
ulaşmasında bir zorunluluk olarak, araştırmacıların karşısına çıkmaktadır. Bu anlamda örneklem
işgücü, zaman, akça kaybı açısından sorunu en az giderle çözecek yöntemdir. Anakütlenin türdeş
birimlerden oluşması durumunda, tek birimden edinilen bilgiler yeterli sayılacaktır. Ancak,
toplumsal bir yapı içerisinde birimlerin türdeşliği olasılığı yok denecek kadar azdır, hatta
olanaksızdır denilebilir. Bu nedenle örnekleme bu çalışmalarda bir zorunluluk gibi ortaya
çıkmaktadır. Sonuç olarak araştırmada örnekleme yönelmenin üç ana nedeni bulunmaktadır.
Bunlardan biri "maliyet güçlükleri", ikincisi "kontrol güçlükleri" üçüncüsü ise "aktörel
zorunluluk"dur.178 Evrenin tümünü araştırma sınırları içerisine almak denetsel zorluk yaratırken,
KURTULUŞ, Kemal; "Araştırma Yöntembilimi (Araştırma Yöntemleri)", İ.Ü. İşletme Fakültesi (Yayın No: 210)
İşletme İktisadı Enstitüsü (Yayın No: 106) Yayım, İstanbul-1989, S. 102.
178
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daha küçük birim kolaylıkla denetlenebilir bir ortam yaratacaktır. Bir başka deyişle araştırma
kapsamında önemli olan çok veri toplamak değil güvenilir ve geçerli veriler toplamak ilkedir.
Örnekleme süreci bir anlamda yapılan araştırmada hata payını azaltacak olanaklar
sunacaktır. Örneklem, araştırmanın geçerliliğini sağlayacak önemli bir araç niteliğindedir.
Örneklemin bu özelliğinin yaşama geçirilebilmesi için aşağıdaki süreç dikkate alınmalıdır.


"Anakütlenin tanımlanması



Örneklemin sınırlarının belirlenmesi



Örnekleme bireylerinin saptanması



Örnekleme yönteminin karara bağlanması



Örneklem büyüklüğünün hesaplanması



Örnekleme izlencesinin belirlenmesi



Örneklerin seçilmesi”179

Tüm bu aşamalarda sorulması gereken soru "Örnek sonuçlar istenilen geçerlilik güven
sınırları içinde mi? Bu aşamaları örnekleyerek açıklamak gerekirse: Birinci aşamada anakütlenin
bütün ayrıntılarıyla belirlenmesi gerekir. Bir seçim bölgesinde uygulanacak araştırmada o bölgede
yaşayan seçmenlerin sayısının bilinmesi gerekir. Sağlıklı bir örneklem için bu sayının ölçüt alınması
gereklidir. İkinci aşama örneğin YSK' dan seçmen listelerinin alınmasıyla gerçekleştirilir. Böylece
örneklemin alınacağı anakütle içerisinde örneklermin sınırları, çerçevesi çizilmiş olur. Üçüncü
aşama bu noktada anakütlenin özelliklerini yansıdığı bir örneğe ulaşmak ve bu örneğe ulaşmak için
benimsenecek yöntem belirlenmelidir. Örnekleme yönteminin belirlenmesi bu sürecin en önemli
aşamasıdır. Büyük ölçüde başarıyı sağlayacak, getirecek bir süreçtir. Bu noktada bu yöntemle
örneklemin büyüklüğünün belirlenmesi ve hata payını dikkate alarak uygun örneklem büyüklüğüne
ulaşılması gerekir. Ancak, bu noktada en önemli öge hiç kuşkusuz "eldeki olanaklar"dır. Bu süreç
içerisinde en önemli belirleyen eldeki olanaklardır. Olanakların sınırlı olması durumunda bu sürecin
daha da zora gireceği ve "hata" oranını arttıracağı görülmelidir. Bu aşamadan sonra örnekleme
planının belirlenmesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla hangi seçmenlerin araştırma kapsamına
alınacağına ilişkin ilkelerin ortaya konması gerekmektedir. Örneğin seçmen bazında
düşünüldüğünde bölgedeki, dar gelirlilerin seçime ilişkin düşünceleri hedefleniyorsa, uygulamada
bu verilen alt ve üst gelir limitlerine göre araştırmaya konu edilir. Son aşamada ise örnek birimlerin
seçilmesi işlemidir.180 Kuşkusuz araştırma açısından en önemli özelliklerden biri de örneklemin
“tesadüfiliği” dir. Bir anlamda örneklemin "temsil" yeteneğinin istenilen düzeyde olması gereklidir.

179
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7.2.1. Örnekleme Yöntemleri
Örnekleme yöntemi, istatistikteki olasılık kuramının ilkeleri ve belirlemeleri doğrultusunda
saptanır. Evrenden diğer bir deyişle anakütleden alınan örneklemin hata payının, oranının
belirlenebilmesi için "olasılı hesap ilkeleri"nden yararlanılır. Bir örneklemdeki hata payının,
yanılma ve risklerin hesap edilme derecesi, örneklem türlerinin dayandığı ana ilkelere bağlıdır.181
Yanılma payı, yanılma olasılığı ve bunların belirlenebilmesi için değişik yöntemler ve teknikler
gündeme gelmiştir. Bu yönelimler araştırma sürecinin en karmaşık ve zorlu sürecini daha da zora
sokmuş ve tartışmalı bir düzleme taşımıştır. Bu tartışmalardan soyutlayarak genel bir
sınıflandırmaya gitmek, konunun tanımlanması açısından son derece önemlidir.
Örnekleme, sınıflandırmasında sorunu daha açık ve yalın biçimde sunma uğraşına giden
Karasar'ın sınıflandırması dikkate alınmıştır. Bu sınıflamaya göre örnekleme iki biçimde
yapılmaktadır. Bunlar:


Eleman örnekleme



Küme örnekleme

7.2.1.1. Eleman Örnekleme
Evrendeki elemanların tek tek, eşit seçilme olasılığının bulunduğu durumdaki örneklemeye
eleman örnekleme denir.182Örnekleme teknikleri arasında en yalın ve en çok kullanılan türdür. Bu
örnekleme türü de kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır.
7.2.1.2. Oransız eleman örnekleme
Evrendeki bütün elemanların birbirine eşit seçilme olasılığının bulunduğu örneklemdir.
Oransız eleman örneklemede evrendeki eleman türlerinin herbirinden örnekleme girenlerin sayısı,
bütünüyle şansa bırakılmıştır.
7.2.1.3. Oranlı eleman örnekleme
Alt evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme şansını taşıdıkları örnekleme biçimidir.
Bu örneklem biçiminde evren araştırmada önemli görülen bir değişken temel alınarak kendi içinde
benzeşikliği olan "alt evren"lere ayrılır.183 Daha sonra bu alt evrenlerden eleman örneklemeye
gidilir. Her bir alt evrenden alınacak eleman miktarı o alt evrenin bütün evren içindeki payı oranında
saptanır. Bu biçimde alınacak örneklemin evreni bütün alt paylarıyla temsil etmesi sağlanır. Bu
yöntemin en önemli özelliği küçük bir dilimi oluşturmasına karşın araştırma için önemli özellikler
taşıyan bir dilimin şansa bırakılması, sözkonusu dilimin, alt evrenin örneklem dışında kalmasını yol
açar. Alt evrenlere ayırarak örneklemeye gitmek bir anlamda daha küçük örneklem sayısına
ulaşmayı kolaylaştırır. Anılan yöntem; "tabakalı örnekleme", "gruplandırılmış örnekleme"
(stratified sampling) biçiminde adlandırılmaktadır. Örneklem yönteminin daha kesin ve yalın
biçimde açıklanabilmesi için Karasar, 100 bin kişilik bir kentte yapılacak bin kişilik kamuoyu
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yoklamasında örnekleme yönteminin belirlenmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yapmaktadır.
"Evren sınırlanıp tanımlandıktan sonra, genel bir liste edinilmiş olsun. Bu listede bulunanlar, genel
evreni daha doğrusu çalışma evrenini oluşturur. Bu çalışma evreninden yapılacak yansız bir seçimle
bin kişilik örneklemin alınması, oransız eleman örneklemidir. Alınmak istenen görüşlerin
etkilenebileceği bir değişkene, örneğin sosyo-ekonomik düzeye göre evreni alt evrenlere ayırma ve
her alt evrenden genel evrendeki oranlarına göre elemanlar almak da olanaklıdır." Bu örnek
üzerinden hareketle oranlı örneklemin oransız örnekleme göre temsil yeteneği daha fazla olduğu
söylenebilir. Alt evrenlere ayırmadan ve bu evrenlerin bütündeki oransal büyüklüklerini örneklem
için belirlenen sayıya yansıtılmayarak, oransız biçimde araştırmaya gidilirse, sözkonusu alt
evrenlerin araştırma örneklemi içerisindeki varlıkları bütünüyle şansa bırakılmış olacaktır.
7.2.1.4. Küme Örnekleme
Araştırmanın evreni içerisinde elemanlar barındıran benzer işlevli ve amaçlı kümeler
bulunmaktadır. Dolayısıyla evren içerisindeki kümeler üzerinden hareketle yapılabilir. Buna göre
evrendeki bütün kümelerin tek tek (bütün elemanlarıyla birlikte) eşit seçilme şansına sahip oldukları
durumda yapılan örnekleme türüne küme örnekleme denir.184 Bu örnekleme türü de kendi arasında
ikiye ayrılmaktadır.
Oransız ya da oranlı eleman örneklemeyle aynı gerçekleştirilir. Tek farkı eleman yerine
küme dikkate alınmaktadır. Küme örneklemde evrende eşit seçilme şansı elemanlar yerine içindeki
elemanlarıyla birlikte kümelerindir. Bu yaklaşıma grupça örnekleme adı da verilmektedir. Oranlı
küme örneklemede, evren, önce araştırma bulguları açısından önemli ayrılıklar getirilebileceği
düşünülen değişkene ya da değişkenlere göre alt evrenlere ayrılır. Bu örnekleme biçimi,
örneklemenin temel mantığına uygun yararlılıklar sağlamaktadır. Araştırmanın daha dar bir fiziki
alanda gerçekleşmesini sağlayarak zamandan ve maliyet tasarrufu sağlarken, alanın darlığı aynı
zamanda denetleme gücünü ve yeteneğini artırır. Bu örneklem türünün sakıncası eşit seçilme şansını
kümelere bağlamış bulunması nedeniyle kümenin elemanlarının ayrılıklarını yansıtacak olasılığın
azalmasına dönük yapılmaktadır. Bu anlamda küme örneklemin temsili bir örneklem
oluşturabilmesi için küme sayısının arttırılması gerekir. Örneklemin evreni temsil edebilmesi için
anılan yöntemde küme sayısının daha fazla tutulması dikkat edilmesi gereken bir özelliktir. Bu
durumun yaratacağı durum ise örneklemin aşırı ölçüde büyümesidir. Bu durum karşısında yapılması
gereken seçilen her küme içinden de küme ya da eleman örneklemesine gidilmesi gerekmektedir.185

7.3. Örneklemin Büyüklüğü
Örneklem bilindiği üzere evreni temsil edebilecek bir alt birimi, kütleyi tanımlamaktadır.
Dolayısıyla bu altkütlenin büyüklüğü ile evrenin tanımlanması, karşılanması gereklidir. Temel soru
burada hangi büyüklükte örneklem alınmalı ki, genel kitleyi yansıtabilsin. Bu konu hakkında da çok
değişik yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneklem eğer uyulması gereken ilkeler ve koşullara göre
hazırlanmışsa, örneklemin büyüklüğünün bir anlam taşımadığı da ileri sürülmektedir. Buna karşılık
kimi hesaplamalar sonucunda belli başlı hata paylarına göre anakütle sayısına göre örneklem sayası
da belirlenmiştir. Bu konudaki tartışmalara Türkiye'den örnek vermek gerekirse DİE Başkanı
184
185

A.g.y., S. 114.
A.g.y., S. 116.
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ProfDr. Gebizoğlu'nun televizyon dünyasındaki izlenme ölçümlerine yaptığı yorumdur. ProfDr.
Ömer Gebizoğlu, televizyonların "en çok biz izleniyoruz" tartışmalarına ilişkin sorulan bir soruya
verdiği yanıt şöyledir: "Eğer 65 milyonda 1600 kişi ile sınırlı bir anket ise, bu ratingler şüphelidir.
İstanbul Kadıköy' de 2 bin kişiyle görüşülerek yapılan siyasal tahminler de gerçekçi olamaz
şüphelidir. DİE'nin saptayıp açıkladığı rakamlara hiç kimse el uzatmaz, uzatamaz. Ben 10 yıldır
DİE' deyim. Ne önce, ne şimdi müdahale var ne de ileride mümkün olabilir. Bütün illerden rakamlar
gelir. Ayın 30'unun akşamına kadar gelen rakamlar bilgisayarlara yüklenir, takip eden ayın 3 'ünde
de bana gelir rakam. Sonra da ilan ederiz. Hiçbir yetkili de ağzını açıp bir şey diyemez, dememiştir."
DİE'nin siyasal tahmin araştırması yapmayacağını belirten Gebizoğlu, yöntem konusunda araştırma
kuruluşlarına yardım edebileceklerini belirtmiştir. Gebizoğlu; "DİE'nin son nüfus anketi 5 trilyon
liraya mal oldu. Ciddi bir siyasal tahminde bulunmak için de ciddi bir çalışma gerek. 30 milyon
seçmenin nabzı ölçülecekse, İstanbul ve İzmir'in iki semtinde 2 bin kişiyle görüşülerek olmaz bu.
Çok farklı bölgelerde çok sayıda insanla görüşmek gerekiyor. Bu da kuruluşun gücüne bağlı. Kısıtlı
bütçe ve personel ile az kişiyle görüşüp 'Şimdi seçim olsa partiler şu oyu alacak' demek doğu olabilir
mi, hayır. Belli bir yönlendirme riski de olabilecek bu tür sınırlı anketler şüphe götürür." demiştir.
Ardından izlenme araştırmalarına değinen Gebizoğlu, "1 600 TV izleyicisi nasıl seçildi, yöntem ne,
milyonlarca kişinin izleyici olduğu bir topluluğun hiç olmazsa binde S'ine nereyi izlediğin
sorabilmek gerek. Aksi halde 1600 kişiyle yapılan alışveriş şüphelidir.”186
Görüldüğü üzere örneklem büyüklüğü konusunda Gebizoğlu tam anlamıyla ilginç
yaklaşımlar sergilemiştir. Bu bir anlamda ülkede yapılan birçok alan çalışmasının da aynı kuşkuyla
karşılanabileceği tehlikesini doğurmuştur. Bugünkü koşullar içerisinde bu yaklaşımın karşısında yer
alanlar ise, salt doğru örneklem alınması durumunda başarının sağlanabileceği ve hata payının çok
düşük gerçekleşeceği görüşünü savunmuşlardır. Bu görüşün karşısında bir görüş belirtmek
gerekirse, Karasar ve Aziz'i anmak olasıdır. Örneğin Aziz bu konuda "Örneklem büyüklüğünün
sağlanmasındaki temel ölçüt, temsil yeterliliğini bozmayacak zedelemeyecek en küçük sayının
alınmasıdır. Örneklemin sayısal büyüklüğünün her zaman güvenilir olmadığını da belirtmek
gerekir. Bir diğer deyişle, büyük örneklem yanılmazlığın bir garantisi değildir.". Öte yandan
Karasar, aynı konuda "çoğu durumda, iyi belirlenmiş küçük bir örneklem üzerinde yapılan
araştırma, geniş bir evrende yapılandan dahi iyi sonuçlar verir. Bu nedenle, gereğinden büyük
kümeler üzerinde çalışmak bir övünç kaynağı değildir.”187 diyerek, yine örneklemin büyüklüğünün
değil sağlıklı seçilip seçilmediğine bağlamaktadır. Tüm bu tartışmaların uzağında örneklemin
büyüklüğü konusunda öne çıkan öge vardır. Birincisi örneklem oranı, ikincisi ise hata payıdır.
Örneklem büyüklüğü ile evren büyüklüğü arasındaki orana örneklem oranı (sampling percent)
denilmektedir.188 Evrendeki elamanların örnekleme ne ölçüde girdiğini belirlemek amacıyla
kullanılan bir yöntemdir. Bu oranın hesaplanmasında ise:
n (örneklem büyüklüğü)x 100
N (evrenin büyüklüğü)

Cumhuriyet Gazetesi, "TV İzlenme Oranlan Şüpheli" başlıklı haber, 28.05.1998.
KARASAR, Niyazi; A.g.y., S. 111.
188
AZIZ, Aysel; A.g.y., S. 61.
186
187
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Bir araştırmada evrenin gerçek değerleri ile örnekleme alınan değerler arasında "tahmini"
yaklaşımlardan ötürü belirli bir sapma sözkonusudur. İki değer arasındaki sapma, örnekleme bağlı
bir yansıma olmasından ötürü "örneklem hatası" biçiminde tanımlanmaktadır. Hata belli ölçülerde
bu tür araştırmaların doğal bir sonucudur denilebilir. Dolayısıyla araştırmada hatanın bulunmaması
değil, hatanın en alt düzeyde tutulması önem taşımaktadır. Bu hata payının araştırma bulgularına
yansıtılması ve değerlendirmenin bu bilgiler ışığında yapılması araştırma açısından başarılı
sayılabilecek sonuçlara ulaşmanın da kapısını aralayacaktır. Örnekleme bağlı olarak yaşanan bu
sapma bir anlamda araştırmacının hoşgörebileceği bir oranda gerçekleşmesi, gerekir. Sapmanın
düşüklüğü ile örneklemin büyüklüğü ters orantılıdır. Bir başka deyişle örneklem büyüdükçe sapma
oranı da düşer. Sapma değeri araştırmalarda "e" ile gösterilir. Sayısal anlatımı ise ±1, ± 0.1 ve ±1000
gibi sayılarla gerçekleşir.
Örneklemin büyüklüğüne ilişkin söylenmesi gereken bir başka öge de "güven düzeyi"dir.
"Örneklemin çok sayıda yinelenme si durumunda, elde edilecek örneklem değerlerin, belli sapma
sınırları içinde, evrendeğeri temsil edebilme olasılığıdır.”189 Güven düzeyi araştırmacının seçimine
kalmıştır. Uygulamada seçimin genellikle yüzde 95 ile 99 arasında değiştiğini göstermektedir.
Araştırmacı yüzde 95 oranında emin olmak istediği bir araştırmada yanılma payı yüzde 5, yüzde 99
oranında emin olmak istediği araştırmada ise yüzde 1’dir.
Sapma ve güven düzeyi birbiriyle ilintili iki ögedir. Güven düzeyi yükseldikçe örnek
büyüklüğü de aratacaktır. Diğer bir deyişle kabul edilen belirli bir güven düzeyinde hata payını
araştırma amaçlarına göre değişim gösterebilir.190

7.4. Güvenilirlik ve Geçerlilik
Araştırma sürecinde güvenilirlik (reliability) bir araştırma sürecinde kullanılan veri toplam
tekniklerinin aynı araştırma konusunda bir başka zaman ve yerde gerçekleştirilen diğer araştırmayla
aynı sonuçları verebilme yetisidir. Bir başka deyişle güvenirlik aynı şeyin bağımsız ölçümleri
arasındaki kararlılık anlamını taşımaktadır. Güvenirliğin ölçütleri ise:
"1- Zamana göre değişmezlik ( süreklilik)
2- Bağımsız gözlemciler arası uyum
3- İç tutarlılık”tır.191
İkinci dikkate değer öge de geçerliliktir. Bir araştırmada kullanılan ölçüm aracının ya da
araçlarının o alana uygunluğu da araştırmanın geçerliliğiyle açıklanabilir. Araştırmadaki verilerin
ve sayısal betimlemelerin güvenilirliği araştırma için gerek ve yeter koşul değildir. Aynı zamanda
sözkonusu araştırmanın bulgularının geçerlilik niteliği de taşıması gerekir. Ölçmede kullanılan
teknik ya da aracın uygunluğuna örnek vermek gerekirse, uzunluk ölçüm aracı metreyle, bir
meyvenin ağırlığı değil, ancak boyu ölçülebilir. Dolayısıyla eğer ağırlığın ölçülmesi amaçlanıyorsa,

189
190

KARASAR, Niyazi; A.g.y.,S. 120.
AZİZ, Aysel; A.g.y., S. 62.

191

KARASAR, Niyazi; A.g.y., S. 148.
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kullanılacak araç hiç kuşkusuz bir terazidir. Öte yandan diğer seçim araştırma için geçerlilik
taşımayacaktır. Bir başka örnek de sayısal çokluğun tutum ve davranışını ölçmeyi amaçlayan bir
çalışmada "monografik" yöntem ve tekniklerinin kullanılması doğru değildir. 192 Geçerlilik için
belirtilmesi gereken bir başka özellik de ölçüm aracının niteliğinden, yapısından ötürü düzeneksel
yanılgılara düşmedir. Dolayısıyla ölçüm aracının, yöntemin nitelikleri ve yapısı da araştırmada
dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer almaktadır.

192

AZIZ, Aysel; A.g.y., S. 63.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde, araştırmanın gerçekten operasyonel aracı olarak değerlendirilmesi gereken
sormacadan söz ettik. Sormaca kâğıdının bir başka deyişle soru formunun, anket formunun temel
özelliklerini öğrendik. Soruların nasıl dizileceği, soruların nasıl biçimlendirileceği üzerinde durduk.
Ayrıca örneklem üzerinde yoğunlaştık ve örneklem türleri üzerinde bilgiler edindik. Örneklemin
nasıl hazırlanacağı ve etkin ve bilimsel sonuçlara ulaşmak adına evrenin özelliklerini dikkate alan
ve buna en uygun örneklem biçimini, örneklem sayısını gerektiği konusunda bilgiler edinildi…
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1- Deneğin özel yaşamına ilişkin sorular olabildiğince sormaca
kâğıdının başına yerleştirilmelidir.
2-George Gallup; seçim araştırmalarında sorunun "hipotezin

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

operasyonel" aracı olduğu yorumunu yapar.
3- Niyazi Karasar; örneklemeyi iki biçimde yapar. Bunlardan
biri; “Eleman örnekleme”, diğeri de “Küme örnekleme”dir.
4- Bir araştırmada evrenin gerçek değerleri ile örnekleme
alınan değerler arasında "tahmini" yaklaşımlardan ötürü
yaşanan sapma; "tesadüfilik" biçiminde tanımlanmaktadır.
5- Güvenilirlik, aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki
kararlılık anlamını taşır.
Cevaplar: 1Y, 2Y, 3D, 4Y, 5D
1) Sormaca nedir, nasıl hazırlanır?
2) Örneklem büyüklüğü araştırma için ne ifade eder? Büyük örneklem, doğru sonuç demek
olur mu?
3) Örneklem türleri nelerdir?
4) Eleman örnekleme ne demektir, kaç tür eleman örnekleme vardır?
5) Güvenirlik ve Geçerlilik nedir, tanımlayınız.
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8. SUSKUNLUK SARMALI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Bu bölümde, kamuoyu araştırmalarının temel kuramsal yaklaşımlarından biri olan
“suskunluk sarmalı” irdelenecektir. Suskunluk sarmalı, kuramsal değerlendirmelerin katedilen
yolun önemli aşamalarından biridir. Kuramın, önemli ismi elbette Elisabeth Noelle-Neumann’dır.
Neumann’ın bu savı ortaya koyması için yapmış bulunduğu çalışmalara yoğunlaşarak, bu alandaki
değerlendirmelerine tanık olacağız. Yine bu kuram çerçevesinde medya bir aktör olarak kendini
ortaya koyacaktır ki, kuramın iddiasında olduğu gibi bir kanaatin taraftarının, paylaşımcı sayısının
ya da baskın olduğu yönündeki inancın durumu, medya aracılığıyla ortaya konacaktır. Bu bölümde
bu ilişki çerçevesinde kamuoyunun oluşumunda, suskunluk sarmalının önemine vurgu yapılacaktır.
Yine ayrıca oy verme davranışı üzerinde de fikir yürütmek mümkün olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Suskunluk sarmalı nedir?
2) Elisabeth Noelle Neumann, suskunluk sarmalı savını ortaya koyarken, yaptığı çalışmalar
nelerdir?
3) “Teşhir direği” nedir?
4) “Zamanın ruhu” kavramım nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Suskunluk sarmalı

Suskunluk sarmalı hakkında
kuramsal bilgiler edinilerek, bu
konuda yürütülen araştırmalar
hakkında bilgi edinilecektir.
Seçmen davranışlarının
oluşumunda hakim kanaatin ne
denli etkili olduğu
öğrenilecektir.

Elisabeth Noelle Neumann’ın
yapıtları okunarak, kazanımlar
gerçekleştirilebilir. Yine bu
konuda yazılmış yapıtlar
içerisinde “Kamuoyu Kimin
Oyu” önemli bir kaynak olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Anahtar Kavramlar


Elisabeth Noelle-Neumann



Allensbah Enstitüsü



Suskunluk Sarmalı



Teşhir Direği



Zamanın Ruhu
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Giriş
Kamuoyu araştırmalarının en temel kuramlarından birisidir; “suskunluk sarmalı”.
Kanaatlerin sorgulanması üzerine yoğunlaşıldığında, bu kanaatlerin nasıl oluştuğu üzerinde de
çalışmalar yürütülmüştür. Bu anlamda insanoğlunun toplumsal yapı içerisinde sürekli bir
eklemlenme çabası içerisinde olduğu bilinmektedir. “Öteki” olmak, dışlanmak toplumsal yapı
içerisinde bireyin çok da tercih edeceği bir durum değildir. Dolayısıyla birey, sürekli bir gözetim ve
takip içerisindedir. Bir başka deyişle içinde yaşadığı toplumsal dokuyu algılama ve yorumlama
eğilimi içerisindedir. Bu nedenle bireyin deyim yerindeyse “duyargaları” açıktır. Genel kanaatin ne
olduğunu, anlamaya çalışır, birey. Eğer bu hakim kanaatle uyuşan bir yapıda değilse, kanaatini
açıklamaktan çekinir. Suskunluk sarmalı da tam da bu temel sav üzerinden biçimlenmektedir.
Neumann, bu tepki, modayla ya da hayvanlarla ilgili yapılmış araştırmalardan yola çıkarak kimi
anolojilerle değerlendirmeye çalışmıştır.
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8. SUSKUNLUK SARMALI (*)
Kamuoyu araştırmalarının önemli konu başlıklarından biri de hiç kuşkusuz “sessizlik
sarmalı”dır. Farklı biçimlerde literatürde yer alan “sessizlik sarmalı”nın literatürdeki en öne çıkan
ismi ise hiç kuşkusuz Elisabeth Noelle-Neumann’dır. Kamuoyunu tanımlama sürecine ilişkin
yürüttüğü çalışmalar, Neumann’ın araştırmaları sonucunda “sessizlik sarmalı” kuramını ortaya
atmasına yol açmıştır. Neumann, özellikle Almanya’da 1965 yılında gerçekleşen seçim sürecinde
Allensbach Enstitüsü’nün bir yöneticisi sıfatıyla, seçim tahmininde bulunarak, kuramın temel
varsayımlarını ispata yönelmiştir. Özellikle “zeitgeist” kavramıyla seçim sürecinde seçmenlerin son
anda, karar değiştirerek, anketlerde daha güçlü gözüken siyasal partiye yönelmelerini, dönemin
hakim düşüncesi, etkin düşüncesi olarak açıklama yoluna gitmiştir, Neumann. Kuşkusuz bu süreç
asıl itibariyle Neumann’ın kamuoyunu tanımlama arayışlarının bir yansıması olarak ortaya
çıkmıştır. Yine Mainz Üniversitesi’nde öğrencisiyle olan diyaloğunda öğrencisinin CDU (Hıristiyan
Demokrat)nun rozetini takıp, genel öğrenci kitlesinin tepkisini ölçümlemeye çalışmasına ilişkin
değinimleri de kamuoyunun etkinliği üzerindeki çalışmalarına bir örnek gösterilebilir.
Kamuoyunun oluşumu konusunda tartışmalar bilinmektedir. Ancak bu sürece rasyonel
yaklaşımlara örnek olarak gösterilebilecek Hans Speier, kamuoyunu; "hükümetin eylemlerini,
üyelerini veya yapısını etkilemek ya da belirlemek hakkına sahip olduklarını düşünen halkın
kendilerini ilgilendiren konularda özgürce ve açık biçimde ifade edilen kanaatler"i olarak
tanımlamaktadır. Bu tanım doğrultusunda kamuoyu, dikey bir iletişim süreci olarak tanımlamak
olasıdır. Speier’in tanımı kamuoyunu, toplumda aşağıdan-yukarıya; 'başka bir deyişle yurttaşlardan
hükümete doğru bir iletişim olarak tanımlamaya olanak tanımaktadır.193 Kamuoyunun özgürce
oluşabilmesi için aşağıdan yukarıya doğru hareket eden bu kanalın açık olması gerekmektedir. Yine
siyasal erkin, hükümetin bu kanalın önünde bir engel oluşturmaması ve bu kanalı açık ve özgür
bırakması gerekir. Eğer bu noktada siyasal erkin sözkonusu sürece müdahalesi varsa, bu yönetim
biçimlerinde demokrasiden, demokratik yaşamdan sözetmek olanaklı değildir. Dolayısıyla, düşünce
ve kanaat açıklama özgürlüğünün olmadığı otoriter rejimler de kamuoyundan söz etmek mümkün
değildir.
Bununla birlikte Noelle-Neumann ise, kamuoyunu rasyonel tartışma süreçlerinden
ortaya çıkan bir kanaatler toplamı olarak tanımlama eğiliminde değildir. Ona göre
kamuoyu, bir toplumsal denetim aracıdır. Kitle toplumu bakış açısına göre değerlendirilen
Neumann’ın bu yaklaşımı, kamuoyunu toplumdaki uzlaşmayı ve uyumu sağlayan bir güç olarak
yorumlanır. Öte taraftan Noelle-Neumann kamuoyunu şöyle tanımlar:
"Kamuoyu, dışlanma riski taşımaksızın kamu önünde açıklanan kanaatler ya da
dışlanmaktan
kaçınmayı
arzulayan
birisinin
açıklamak
zorunda
olduğu
194
kanaatlerdir.”

Nejdet Atabek-Erdal Dağtaş, “Kamuoyu ve İletişim”, T.C. Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel
Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayını, Yayın No:139, Eskişehir-1998.
(*) Suskunluk sarmalı ve gündem belirleme kuramlarına ilişkin aktarılanlar, Nejdet Atabek ve Erdal Dağtaş’ın kaleme aldığı
“Kamuoyu ve İletişim” yapıtından derlemedir.
194
Elisabeth Noelle-Neumann, “Kamuoyu”, Dost Kitabevi, Çev. Murat Özkök, Ankara-1998.
193
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Görüldüğü üzere, Noelle-Neumann'ın kamuoyu kavramının en belirleyici öğesi,
"toplumdan dışlanma" korkusudur. Ona göre, toplumsal bir denetim aracı olan kamuoyu,
toplumdaki her bir bireyi etkilemektedir. Çünkü dışlanma tehditi ve dışlanma korkusu
söz konusudur. Uzlaşmadan taraf olanlar, uzlaşmadan yana olduklarını göstermek için
kanaatlerini açıklamak durumundadırlar. Uzlaşmadan taraf olmayanlar ise, dışlanma
korkusu duydukları için kendi görüşlerini açıklamaktan kaçınmak zorundadırlar.
Dolayısıyla ifade edilmeyen görüşler kamuoyunun bir parçası olamayacaklardır.
Noelle-Neumann'a göre, bir tartışmada önemli olan şey argümanların niteliği
değil, argümanları dile getiren tarafların algılanan gücüdür. Karşıt kampı tehdit
edebilecek kadar güce erişen tarafın argümanı, niteliksiz de olsa galip gelecektir. Kamuoyu oluşum
sürecini böylesi bir temelde açıklamak, “demokrasi”nin karşıt düşüncelerin ifade ortamı ya da bir
başka deyişle “serbest düşünce pazarı” diye tanımlanması durumunda gerçek bir çelişkinin de
ifadesi olacaktır. Neumann’ın açıklamasında görüldüğü üzere bir “tahakküm” tanımı yapılmaktadır.
Bu noktada niceliksel ve niteliksel olarak herhangi bir üstünlüğü bulunmayan bir yaklaşım, eğer
“güçlü, üstün, kuvvetli” gibi bir algı yaratabiliyor ya da böyle bir algı varsa, üstünlüğü
kaçınılmazdır. Bunun bir tahakküme dönüşmesi ise, demokrasi düşüncesiyle zıt bir durum
yaratmaktadır.

8.1. Sessizlik Kuramının Temel Dayanakları
Batı Alman medya sosyoloğu Elizabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen sessizlik
sarmalı modeli, medyanın belirli konu ve başlıkları kamunun görüş ve tartışma alanından
uzaklaştırabilme yeteneği üzerinde durması bakımından, gündem belirleme modelinden tamamen
farklıdır. Bu model, bireylerin toplumda çoğunluk tarafından benimsenmeyen tutumları, inançları
ya da kanaatleri benimsemekten kaçınarak yalıtılma ya da dışlanmaya maruz kalmamaya çalıştıkları
varsayımına dayanır. Bireyler hangi görüşlerin çoğunluk tarafından kabul gördüklerini ya da
güçlenmeye başladıklarını ve hangi görüşlerin azınlıkta kaldığını ya da gözden düştüğünü anlamak
için çevrelerini gözlerler. Bir kimsenin, benimsemekte olduğu görüşlerini, bunların
çoğunluğunkiyle tutarlı olduğunu gördüğü vakit dışavurması daha muhtemeldir. Bir görüşler
demetinin algılanan egemenliğinin, fiilen bu görüşlere sahip olanların halkın çoğunluğunu oluşturup
oluşturmadığıyla genellikle pek bir ilgisi yoktur. Çoğunluğun kanaatleri gibi algılanan kanaatler
çoğu zaman yalnızca bir azınlık tarafından benimsenmektedir. Ayrıca, bir görüşler demetinin
çoğunlukta olduğuna ilişkin algılama bir sarmallaşma süreci başlatır ki, bu süreçte karşıt görüşler
suskunluğa gömülmeye başlar ve çoğunluk gibi algılanan görüşler fiilen geçerli görüş olarak
kanıksanır.
İnsanlar gündemdeki gerçeklik tanımlarını öğrenmek için medyaya yöneldikçe, sessizlik
sarmalı da gelişir. Medyanın tekel olma niteliği ve medya üretiminin doğasındaki iş akışının
tekdüzeliklerinden ötürü, medyanın kendi aralarında gerçekliğe ilişkin hangi görüşlerin sunulması
gerektiği konusunda oldukça yüksek bir uzlaşma ya da uyumluluk derecesi vardır. Kişilerarası
iletişim de enformasyon sağlamasına rağmen medya, iletişimin temel etkeni olma
eğilimindedir.
Gerçekten de, sessizlik sarmalı kuramına göre; toplumu oluşturan bireyler belli
bakış açılarına ya da fikirlerinden dolayı azınlık içinde olduklarını algılarlar. Bu durumda,
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görüşlerini açıklamalarının toplumsal soyutlanmaya yol açacağından, zeminlerini
kaybedeceklerinden korkarlar. Böylece, onlar sessizliklerini korumaya eğilimlidirler. Sessizlik
sarmalı kuramında, halk azınlığın fikirlerini daha az duyar; dolayısıyla onları birarada tutan şey
azınlığın daha az konuşması ya da suskunluğudur. Bu durum ise, azınlığın daha uzağa çekilmesine
neden olur ve sonuç olarak gözden kaybolurlar.
Noelle-Neumann'ın sessizlik sarmalı kuramına göre, kitle iletişim araçlarının etkilerinin
çoğu kamuoyunun ve fikir ikliminin şekillendirilmesinden ibarettir; toplumsal çevrede egemen olan
eğilimler hakkındaki düşünceler kişilerin davranışını oy verme kararlarına değin etkilerler. Teknik
ölçme bakımından, bu sav etkileri tutumların ve davranışların en katı, dolayısıyla da değişime en
açık oluğu nokta yerine, ilk olarak göründükleri ve güçlü sallanışların olduğu noktada ölçme
avantajına sahiptir. İki aşamalı akışa ve metodolojik sorunlara rağmen, bu model altında anlamlı
etkileri kanıtlama şansları artar.
Genel olarak, sessizlik sarmalı kuramı dört öğe arasındaki etkileşimle ilgilenir.
Bu öğlere;
I- Kitle iletişimi,
2- Kişilerarası iletişim ve toplumsal ilişkiler, 3-Düşüncenin bireysel olarak açıklanması,
4-Bireylerin toplumsal çevrelerinde onları çevreleyen "düşünce ortamı" hakkında sahip
oldukları algılamadır.
Ayrıca kuram, kişisel düşüncenin başkalarının ne algıladığına bağlı olduğunu ele alan temel
sosyo-psikolojik düşünceden kaynaklanır.
Yukarıda söz edildiği gibi, kitle iletişim araçları ve bununla birlikte kişilerarası iletişim ağı,
baskın "fikir ortamının” (egemen çoğunluğun görüşü) bireysel algılanışını biçimlendiren en önemli
iki etmendir. Noelle-Neumann'ın belirttiği gibi:
"Fikir ortamının belirlenmesi iki kaynaktan çıkar: Bireylerin kendi yaşam alanlarında anında
gözlemde bulunması ve kitle iletişim araçlarının gözüyle dolaylı gözlemi. Eğer belirli bir görüş kitle
iletişim araçlarını devamlı meşgul ediyorsa, bu durum kitle iletişim araçlarının bakış açısının
fazlasıyla onaylanması ile sonuçlanacaktır."
Kuram ilk önceleri Almanya'nın iç politikasındaki şaşırtıcı bulguları açıklamak üzere
formüle edilmiştir. Bu konudaki ayrıntılı incelemeye bir sonraki altbaşlık çerçevesinde yer
verileceğinden. burada kuramın daha güncel bir sınamasından yola çıkarak model şemalaştırılmaya
çalışılacaktır.
Almanya'da sessizlik sarmalı kuramının farklı ve daha güncel bir sınaması nükleer enerji
konusu ile ilgili olmuştur. Noelle-Neumann, 1965-1985 yılları arasında konuya basının sürekli artan
bir ilgisi olduğuna ama sorunun basın tarafından giderek daha negatif bir şekilde ele alınacağına
ilişkin kanıt bulur. 1981 yılına dek, kamunun çoğunluğu nükleer enerjinin lehindeydi. Ancak bu
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tarihten sonra yapılan kamuoyu araştırmalarında nükleer enerji karşıtlarının sayısının giderek
artmaya başladığı gözlendi.
Diğer ölçümler nükleer enerjiyi destekleyenlerin güçlü bir yalnızlık tehlikesiyle karşı
karşıya geldiğini gösteriyordu. Noelle-Neumann bu konuda şu yorumda bulunur:
"Kitle iletişim araçlarının genel görünümü fikir ortamının değişiminden önce gelir: bu
değişiklik ise kişinin kendi tutumundaki değişimden önce gelir. Davranış -konuşma
isteği- fikir ortamına göre düzenlenir; ayrıca, zıt yönde, sarmalı oluşturan bir etkileşim sürecinde
fikir ortamını da etkiler."
Tüm bu ifade edilen düşünceler bağlamında, bu modelin altında yatan ve çoğu
bireyin: belli tutum ve inançları savunurken yalnız kalmamak için gösterdiği temel
düşünce biçimi aşağıdaki gibi şematize edilmiştir.

Şekil: Sessizlik sarmalına bir örnek: Kitle iletişim araçlarının ifade ettiği baskın fikir ile
birlikte farklı görüşlere kişilerarası desteğin giderek azalması, baskın fikri ifade eden veya farklı
fikirleri ifade edemeyen bireylerin sayıca artmasıyla sessizlik sarmalının oluşumunu gösterir.
Kaynak: Denis McQuail ve Sverı MindahI, Kitle iletişim Modelleri, çev. Konca Yumlu,
(Ankara: imge Yayınevi. 1997), s.137'den alınmıştır.

8.2. Örnek Olay: Almanya'da 1965 Meclis Seçimleri
Sessizlik sarmalı üzerine sağlanan bilgiler, elli yıl önce Almanya'daki meclis seçimleri
sırasında elde edildi. Bu seçimler, Eylül 1965'de gerçekleşmiştir. Seçimin sonucuna ilişkin
tahminler uzun bir süre belirsiz kalmıştır. Arlık 1964'den Ağustos 1965 tarihi ne kadar halk hangi
partiye oy vereceği konusunda kararsız kalmıştır. Bununla birlikte seçimdeki en güçlü iki parti Hıristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar- başabaş bir yarışma içindeydi.
Aralık 1964'de bu iki büyük partinin kazanma şansı da halkın gözünde yaklaşık olarak eşitti.
Ancak, daha sonraki aylarda, Hıristiyan Demokratların seçimi kazanacağı konusunda beklentiler
hızla arttı; artık giderek, daha az insan Sosyal Demokrat Parti'ye kazanma şansı tanıyordu. Halkın
hangi partiye oy vermek istediği, bu dokuz ay içinde hiçbir hareketlilik göstermemişti ve bu sırada
gerçekleşen dramatik gelişmeler bile onları etkilemiyordu. Ancak bu durum, seçimden hemen önce,
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birdenbire değişti. Bir son dakika hamlesiyle, bütün beklentiler yön değiştirdi ve bilmece çözülüp,
Hıristiyan Demokratların seçimi kazanacağı ortaya çıktı.
Leimbach, insanların görüşlerinde birdenbire bu kadar belirgin değişikliği, NoelleNeumann'ın "kamuoyu görüşü teorisi"ne dayanarak açıklamaktadır.
"Birçok insan, belli bir konuda diğerlerinin ne düşündüğünü anlamaya çalışıyor. Böylece
insanlar, çevrelerini sürekli gözlemliyorlar. Aralıksız olarak büyük bir dikkatle, hangi görüşlerin,
hangi fikirlerin ağırlıkta olduğunu, hangilerinin onaylandığını ve güçlendiğini anlamaya
çalışıyorlar. Aynı şekilde, hangi görüşlerin takdir görmediğini, reddedildiğini ve dayanıklılıklarını,
temellerini kaybettiklerini de anlamaya çalışıyorlar. Noelle-Neurnann, insanlardaki bu yeteneği.
Neredeyse istatistiki bir anlayış gücü olarak tanımlıyordu".
Öte yandan, Leimbach aynı kurama dayanarak seçimlerden Hıristiyan Demokratların galip
olarak ayrılmasının nedenlerinden biri olarak da insanların "izole edilme" korkusuna ilişkin taşıdığı
kaygıları görmektedir:
"Birer sosyal yaratık olarak insanlar, çevrelerinden ve kamuoyundan izole edilmek
istemiyorlar ve düşüncelerinin çoğunluk tarafından, hele hele giderek yükselen bir çoğunluk
tarafından onaylandıklarını bildikleri zaman, görüşlerini hiç çekinmeden kamuoyu önünde
açıklayabiliyorlar. Tersine, görüşlerinin onaylanmadığını ve onlara kötü puan kazandırdığını
düşündükleri zaman da, giderek daha temkinli olmayı tercih ediyorlar."
Noelle-Neurnann'a göre, 1965 meclis seçimlerinde her ne kadar yarışan bu iki parti için oy
verme niyetleri kabaca aynı seviyeye sahip olsa da, belki de televizyonun lehlerindeki destek
dalgasından dolayı Hıristiyan Demokrat Parti'nin taraftarları. Sosyal Demokratlara oranla
"psikolojik olarak daha güçlü" olmuşlardır. Noelle-Neumann bu konudaki düşüncelerini şöyle dile
getirir:
“Kamu içinde, Hıristiyan Demokratların kendilerine duyduğu güven gözlenir. Hıristiyan
Demokratların destekçileri Hıristiyan Demokratları, onların gerçek destekçilerine göre daha güçlü
gösterir. Tam tersine, bu fikir ikliminin ortasında Sosyal Demokratların taraftarları gerçekten onlara
göre halk içinde daha zayıf gözükür. Bu durum ise, halk içinde Sosyal Demokratik Parti'yi
destekleyen Sosyal Demokratların cesaretini kırar.”
Özet olarak, belli bir görüşü savunan kamp ya da belli bir görüşü oluşturan insanların
oluşturduğu grup daha fazla konuştuğunda, kamuoyunun önüne daha fazla çıktığında ve daha güçlü
bir görünüm sunduğunda, gerçekte olduğundan daha fazla ciddiye alınmakta, daha güçlü
görülmekte ve insanların gözünde abartılı bir rol edinmektedir.
Buna karşılık, daha suskun kalan kamp ise, daha çok geride kalmakta, giderek insanların
gözünde küçümsenmektedir. Bir sarmal süreci içinde; büyük bir angajmanla görüşlerini dile getiren
ve başkalarının gözünde hak ettiğinden daha fazla yüceltilen kesim. yeni taraftarlar da
kazanmaktadır. Bu yeni taraftarlar, artık kendilerinin, o kamptan ya da gruptan olduklarını
kamuoyunun önünde rahatlıkla söyleyebilmektedirler. Diğer taraf ise, belli bir sert çekirdek dışında,
giderek suskunluğa düşmekte ve bu sessizlik, kendi aidiyetlerini tanımladıkları kampı ya da güruhun
daha da zayıflamasına yol açmaktadır.
125

8.3. Kuramın Dayandığı Temel Varsayımlar
Sessizlik sarmalı kuramıııııı dayandığı en önemli varsayım, doğal olarak NcelleNeumann'ın kamuoyu kavramı üzerine geliştirdiği tanımla paralellik içindedir. Kuramın en önemli
varsayımı bir toplumda egemen değerlere bağlılığın ve temel sorunlar karşısında sağlanan
oydaşmanın yaşamsal öneme sahip olduğu şeklindedir.
Sessizlik sarmalı kuramı beş varsayım üzerine kuruludur:
1. Toplum sapkın bireyleri dışlamakla tehdit eder.
2. Bireyler sürekli olarak dışlanma korkusu duyarlar.
3. Bu dışlanma korkusu, bireylerin her an fikir iklimini değerlendirmeye çabalamalarına
neden olur.
4- Bu değerlendirmelerin sonuçları, kamu önündeki davranışları ve özellikle de fikirlerin
açıkça ifade edilmesini ya da gizlenmesini etkiler.
5- Son varsayım, yukarıdaki dört varsayımın bir bireşimidir.
Birarada ele alındıklarında bu varsayımların, kamuoyunun oluşumundan, sürdürülmesinden
ve değiştirilmesinden sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan toplum tartışmalı bir sorunda
çeşitli tarafların güçlülüğü ve zayıflığı hakkındaki enformasyonu elde etmek için iki kaynağa
güvenir: Bireyin kendi deneyim alanı içinde doğrudan gözlem ve medyanın gözleri aracılığıyla
dolaylı gözlem. Bireyin kendi yaşamı ve kişisel deneyimiyle ilişkili olmayan tüm konularda fikir
iklimine ilişkin kesin izlenimler medya aracılığıyla kazanılır. Görgül araştırmalar şunları
göstermektedir:
1-Bir tartışmadaki çoğunluk ve azınlığın görece gücü kitle tarafından çarpıtılmış biçimde
görülür: Yani, başat medya bakış açısı doğrultusunda görülür (çoğulcu aldırmazlık)
2-Toplumdaki çoğunluk kampı, etkili medya tarafından desteklendiği takdirde konuşmak
için azınlığa göre daha isteklidir.
3-Eğer medya karşıt kampı, yani azınlığı desteklerse çoğunluk kampı sessiz çoğunluk haline
gelir.
4-Azınlık, medyanın düşmanca tutumuyla karşılaşırsa sessizliğe bürünür.
5-Azınlık, medyadan destek gördüğü takdirde çoğunluktan daha fazla konuşma arzusu
duyar. Çünkü, etkili medyanın kamusal otoritesi tarafından güçlendirilmiştir; fikir iklimini kendi
yararına yorumlar ve özgüven gösterir; kamusal konularda konuşmak, kendi görüş açılarını
açıklamak ve savunmak için medya tarafından sağlanan açıklamaları ve argümanları kullanır.
Özetlersek, tartışmalı sorunlar gündeme geldiğinde, kamuoyunun hükümeti ya da toplumun
bir üyesini tehdit etme gücü kesinlikle medya aracılığıyla biçimlenmektedir.

126

Bununla birlikte, sessizlik sarmalı kuramı geçmişte merkezi konuma sahip olgular
bakımından medyanın kültür ve toplumda oynadığı rolü anlamada yararlı olabilir. Fred Fejese göre,
eleştirel araştırmanın etkili düşünce kaynaklarından biri olan Frankfurt Okulu teorisyenlerinin
önemli bir ilgi alanı da, Nazilerin Alman toplumu ve kültüründe denetimi ele geçirirken nasıl olup
da o denli az bir muhalefetle karşılaştıkları sorunuydu. Bu soruna ilişkin getirdikleri açıklama, kitle
toplumu nosyonuna dayanıyordu. Bu açıdan sessizlik sarmalı modeli, görünüşte kendi tarihi ve
geleneğinden uzak bir siyasal ve kültürel düzeni toplumun tamamının kabullenmesinde medyanın
nasıl bir iş gördüğünü anlamak konusunda bir alternatif sunmaktadır. Burada medyanın toptan
denetlenmesi söz konusuydu ve sessizlik sarmalı bu sayede etkili bir şekilde işlemişti. NoelleNeumannın
açıklaması Frankfurt Okulu tarafından önerilen açıklamadan çok daha ilginç olup, geniş bir dizi
olay için kullanılabilir niteliktedir. Sessizlik sarmalı modeli insan, toplum ve medya arasındaki
ilişkilere bir kitle toplumu görüşünden hareketle bakmaz. Modelde yalnızca kişilerarası yapı ve
iletişimin rolüne değil, ayrıca bireylerin ve grupların medyanın iktidarına karşı mücadele
edebilecekleri ihtimaline de yer vermiştir. Bir kimsenin kendi görüşlerinin çoğunlukta olmadığını
algılamasından ötürü bunları dışavurmaması, zorunlu olarak bu kimsenin görüşlerini değiştirdiği
anlamına gelmez. Azınlık ya da muhalif görüşler, bir görüşün toplumsal olarak desteklendiği
kişilerarası ortamlarda canlılıklarını koruyabilir.
Kamuoyundaki çarpıcı değişmeler, medyanın ikna edici ya da tersine çevirici etkilerinden
daha ziyade sessizlik sarmalının kırılmamış olmasından kaynaklanır. Çoğunluğun benimsediği, ama
azınlıktaymış gibi algılanan kanaatlerin çoğunlukta oldukları birdenbire fark edilir. Bu kanaatler
aniden ortaya çıkar ve ifade edilir. Bu durum, dışavurulan kamuoyundan başka, medyanın iktidarı
altında denetlenen gizli tutum, görüş ve kanaatlerden oluşan ve çoğunluktaymış gibi algılanan
konuma muhalif durumdaki bir evrenin varlığını gösterir. Medyanın yalnızca tek bir görüşler
demetini sunma ve onaylama gücünde başgösterecek bir aşınma, muhtemelen uzun süre bastırılmış
bulunan tutum, görüş ve kanaatleri öne çıkaracaktır.
Sessizlik sarmalı kuramına ilişkin olarak bu olumlu anlamlandırmaların dışında; bazı
çevreler tarafından olumsuz eleştiriler de yöneltilmektedir. Lasorsa, gerçekten de bu düşmanca
düşünce iklimi korkusunun bu denli güçlü olup olmadığını sorguladı ve bu soruyu araştıran bir
çalışma yaptı. Losorsa, politik açık sözlülüğün Noelle-Neumann'ın öne sürdüğü gibi yalnızca kişinin
algıladığı düşünce iklimine mi bağlı olduğu; yoksa yaş, eğitim, gelir, politik ilgi, kendine güven
düzeyi, konuya kişisel ilgi, kişinin haber medyasını kullanımı ve kişinin kendi konumunu düzeltme
ısrarı gibi diğer bazı değişkenlerin de etkili olup olmadığını ölçmek için bir anket uyguladı.
Regresyon analizinin sonuçları, politik açıksözlülüğün, demografik değişkenler (yaş, eğitim
ve gelir), kendine güven düzeyi, haber medyasında politik bilgilere gösterilen dikkat ve kişinin
konumundaki ısrar tarafından etkilendiğini, ancak konuya olan kişisel ilgiden ya da genel olarak
haber medyasının kullanımından etkilenmediğini gösterdi. Lasorsa, sonuçlarının NoelleNeumann'ın kuramının öne sürdüğü gibi insanların kamuoyu önünde o kadar da yardımsız
olmadığını ve sessizlik sarmalı ile mücadele etmenin mümkün olduğu durumların da bulunduğunu
gösterdiğini söyler.
Benzer bir eleştiri ise, Price ve Allen tarafından yöneltilmektedir. Price ve Allen'e göre,
yapılan araştırmalar, herhangi bir sorun üzerinde konuşma konusunda, insanların toplumsal ve
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demografik özellikleri, sorunun doğası ve sorunun kişiyi doğrudan ilgilendirip ilgilendirmemesinin
dışlanma korkusundan daha belirleyici olduğunu ortaya koymaktadırlar.
Sessizlik sarmalı süreci ayrıca Ferdinand Marcos döneminde Filipinler'deki ortamda da
sorgulanmıştır. Gonzales, Filipinler'deki merkezi medya uygulamasının, Noellc-Neumann'ın
belirttiği güçlü medya etkilerinin oluşması için gerekli tüm özelliklere - birikimlilik, her yerde hazır
olma ve uyum - sahip olduğuna işaret eder. Ancak yine de merkezi uygulama Marcos'un devrimle
yıkılmasıyla birlikte yürürlükten kalktı. Gonzales, Filipinler'deki sessizlik sarmalını yenmede ana
rolü haftalık gazetelere Katolik kilise radyo istasyonunu içeren alternatif medyaya verir. Alternatif
medya, resmi medyadan bu süreçte daha değişik haberlere yer venniştir.
Fejese göre ise sessizlik sarmalı modeli, medyanın içeriğini anlamak konusunda ortaya çıkan
karmaşıklara duyarsızdır. Medyanın anlamlandırma ve temsil etme boyutlarını kaba bir tarzda ele
alır. Model bu anlamda kusurludur. Yine de bu model, medya etkileri hakkında düşünmek
konusunda eleştirel araştırmacılara yararlı bir yol sağlamaktadır. Davranışsal ve eleştirel gelenekler
arasındaki engin dil ve kavram farklılıklarının farkında olunsa da, gündem belirleme modeli gibi
sessizlik sarmalı modeli de - her ne kadar kaba bile olsa - medyanın izleyici üzerindeki ideolojik
etkisini ampirik olarak incelemenin bir yolu olarak önerilebilir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bireyin genel kanılar üzerinden hareket ettiğine ilişkin savları öğrendik. Bireyin
toplum içerisinde dışlanmayı göze alamayacağı, dolayısıyla bu nedenle dışlanmamak adına genel
kanaatler doğrultusunda hareket edeceğini öğrendik. Bir başka deyişle “zamanın ruhu” ne ise o
doğrultuda bireyin hareket eğilimi gösterdiği ileri sürülmektedir. Yine bireyi toplumun düşüncesi,
kanaati konusunda temel bilgilendirmenin medya üzerinden yürüdüğünü öğrendik. Bu noktada
medyanın “güçlü”, “etkin”, “çoğunluk” gibi sunduğu düşünceler kamu üzerinde etkin olmaktadır.
Hiç kuşkusuz dar ölçekte bu durumun temel aktörleri de kanaat önderleridir. Kanaat önderlerinin
yakaladığı “kamusal alanlar” bu noktada düşüncelerin yayılımına olanak sağlayacaktır. Bu kamusal
alanda kanaat önderlerini dinleyen, onların görüşlerini öğrenen birey de bu doğrultuda hareket
edecektir. Yine seçmen kararlarının biçmlenmesinde “suskunluk sarmalı”nın etkin olduğu
görülmektedir. Seçmenin güçlü parti algısı, “istikrarın bozulmaması”, “güçlünün yanında yer alma
isteği” gibi etkenlerle, seçiminin de o yönde gerçekleşmesine yol açmaktadır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

4-Price ve Allen'e göre, yapılan araştırmalar, herhangi bir
sorun üzerinde konuşma konusunda, insanların dışlanmak
korkusu en belirleyici etkendir.

( )

( )

5- Fejese göre, ise sessizlik sarmalı modeli, medyanın içeriğini

( )

( )

1- Sessizlik sarmalı kuramı dört öğe arasındaki etkileşimle
ilgilenir. Bunlardan biri de; “düşüncenin bireysel olarak
açıklanması”dır.
2- Sessizlik sarmalı kuramı dört öğe arasındaki etkileşimle
ilgilenir. Bunlardan biri de; “kişilerarası iletişim ve toplumsal
ilişkiler”dir.
3- Sessizlik sarmalının dayandığı temel varsayımlardan biri de
bireylerin sürekli olarak dışlanma korkusu duymasıdır.

anlamak konusunda ortaya çıkan karmaşıklara duyarlıdır ve bu
anlamda başarılıdır.

Cevaplar: 1D, 2D, 3D, 4Y, 5Y
1) Sessizlik sarmalının dayandığı temel varsayımlar nelerdir?
2) Neumann’ın kuramı geliştirirken üzerinde yoğunlukla durduğu “zamanın ruhu” nedir?
3) Ortaçağda bir cezalandırma yöntemi olarak uygulanan “teşhir direği”nin 21. yüzyıldaki
uygulaması sizce nasıl gerçekleşir?
4) Medya, sessizlik sarmalında nasıl bir işleve sahiptir?
5) “Suskunluk sarmalı”nı tanımlayınız.
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9. SUSKUNLUK SARMALI - OKUMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Neumann’ın suskunluk sarmalı üzerindeki çalışmaları, salt alan çalışmaları düzeyinde
kalmamıştır. Bu konuda Neumann’ın yürüttüğü çalışmalar, daha önce anıldığı üzere anolojik
çalışmaları da kapsamıştır. Örneğin kurtların davranışlarına ilişkin araştırmalar, yine golyan
balığına ilişkin araştırmalar Neumann tarafından dikkate alınmıştır. Öte taraftan Neumann, yine bu
alanda gerçekleştirilen çalışmalar açısından “moda”ya yönelmiş ve modanın etkinliği üzerinden
yorumlarda bulunmuştur. Kamuoyu sürecinin etkileri üzerinde yoğunlaşan Neumann, bu etkinlikleri
işlevleri konusunda, daha doğrusu kamuoyunun yetileri alanında da aktarımlarda bulunmuştur. Bu
bölüm içeriğinde yukarıda sözü edilen konular hakkında bilgi edinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Suskunluk sarmalını açıklamada anolojik yaklaşımlar nelerdir?
2) Moda ile kamuoyu arasında bir bağ kurulabilir mi?
3) Kamuoyunun işlevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Suskunluk sarmalı ve
anolojik yaklaşımlar, moda
ve kamuoyunun işlevleri

Akademik çalışmalarda
anolojiye başvurmak. Hayvan
davranışlarından yola çıkarak,
bu davranışların benzerliğini
insanlar arasında
gözlemlemek.

Literatür taramasıyla birlikte, söz
konusu alanda yapılan akademik
çalışmalara göz atmakla ve bu
çalışmaların uyarlamalarına
bakmakla…
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Anahtar Kavramlar


Suskunluk Sarmalı



Kamuoyu



Kurtlar



Moda



Bütünleşme
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Giriş
Neumann, “suskunluk sarmalı” kuramını oluştururken, uzun yıllar Almanya’da
gerçekleşmiş olan seçim araştırmaları üzerinden hareket etmiştir. Son vurucu saptamasını elbette
1965 yılı seçimlerine ilişkin tahminiyle gerçekleştirmiştir. Son yıllarda kamuoyu şirketlerinin
tahminleri üzerinden yapılan yorumlar anımsanınca, aradaki rekabetin “en iyi tahmin benim
tahminim” diyen araştırma şirketlerinin çatışması da akıllara geliyor. Bu rekabet, medya için de bir
haber konusu haline dönüşmüş ve değişik araştırma şirketlerinin sonuçları yayınlanarak, en iyi
tahmini yapanın hangisi olduğu üzerinde yorumlar yapılmıştır. Neumann’ın rakibi de hiç kuşkusuz
EMNID’dir. Nitekim Allensbach Enstitüsü aracılığıyla gerçekleştirdiği araştırmaların rakibidir;
EMNID. Noter huzurunda yapılan seçim sonuç açıklamalarının galibidir, Neumann. Üstünlüğünün
sebebi ise, yapılan araştırmalar sonucunda “zamanın ruhu” kavramının, seçmen davranışı
üzerindeki etkisini belirlemesidir. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hıristiyan Demokrat Parti
(CDU) arasındaki rekabet, bu süreçteki yorumlara olanak tanıyan bir mücadeledir. Bu mücadelenin
anımsanması gereken bir diğer boyutu da araştırma gerçekleştiren kuruluşların hangi politik
eğilimde olduğudur. Bu eğilim, doğaldır ki, araştırma sonuçlarının kuşkuyla karşılanmasına yol
açmaktadır. Bu yoğun araştırmaların ardından Neumann, suskunluk sarmalını açıklamada anolojik
yaklaşımlara da yönelmiş ve bu noktada hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaları gündeme almıştır.
Bunlardan bir tanesi de kurtlar üzerine gerçekleştirilen çalışmalardır. Kurtları irdeleyen
çalışmalardan yola çıkarak, kurtların birlikte hareket etmesini, insan toplulukları için de
yorumlamaya çalışmıştır. Bu yaklaşım bir anlamda anolojik bir yaklaşımdır ki, bu ilk çağlardan beri
var olan bir durumdur. Bu bölümde de sözkonusu çalışmalar yorumlanacaktır. Yine moda kavramı
ve modanın anlamı üzerinde durulacaktır. Öte taraftan kamuyonun işlevleri anılarak, özellikle
bütünleştirici etkisi tartışılacaktır.
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9. SUSKUNLUK SARMALI – OKUMALAR
Suskunluk sarmalının genel teorik sunumuyla birlikte bu alanda yürütülmüş diğer
çalışmalara vurgu yapmak bir zorunluluktur. Çalışmanın bu bölümünde özellikle Neumann’ın
yürüttüğü araştırma örneklerine yer verilecektir. Anolojik yaklaşımlar, moda eğretilemesi, müzik
hakkındaki yorumlar bu ek okumalar içerisinde yer alacaktır. Yine kamuoyunun işlevleri üzerinde
düşünmek ve bu işlevlere mercek tutmak, bu alandaki çalışma perspektifini genişliğini yansıtmak
için yeterli gelecektir. (Bu bölümde yer alan okuma metinleri; Elisabeth Noelle-Neumann’ın Dost
Kitabevi Yayınları arasından yayınlanmış “Kamuoyu-Suskunluk Sarmalının Keşfi” adlı yapıtından
derlenmiştir.)

9.1. Neumann’a Göre Kurtların Koro Halinde Uluması
Bilindiği üzere “kamuoyu”nun tanımlanması konusunda oldukça tartışmalı bir süreç
sözkonusudur. Nitekim bu konuda yapılan araştırmalar göstermektedir ki, uzlaşı içinde herkesin
Kabul ettiği bir ortak tanıma henüz ulaşılmış değil. Dolayısıyla bu arayış aynı zamanda farklı
tanımlama arayışlarını da gündeme getirmektedir. Örneğin çeşitli anolojiler yaparak, hayvanlar
üzerinden, hayvan davranışları üzerinden kimi betimlemelere yönelindiği bilinmektedir. İşte bu
sürece yoğun dikkat çeken Elisabeth Noelle-Neumann, hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalara ve
bu çalışmalar üzerinden kamuoyu kavramını tanımlamaya çalışan yaklaşımlara dikkat çekmektedir.
Niklas Luhmann 1970'te yayımlanan "Kamuoyu" başlıklı makalesinde, 1922'de yayımlanan
Kamuoyu adlı kitabında Walter Lippmann gibi kamuoyunun kendine özgü garipliklerini keşfetti.
Kamuoyu ile medya arasındaki ilişkiyi yorumlamaya çalışan Luhmann, "düşünce tarihine bir göz
attığımızda, rasyonalizm inancıyla birlikte, eleştirel denetimde bulunan, hatta iktidarları
değiştirebilme gücüne sahip bir kamuoyu inancının da önüne geçilemediğini görürüz" yorumunu
yapmaktadır.
Elizabeth Noelle-Neumann, bu çalışmalara ilişkin yorumlarında sözkonusu yönelimine
ilişkin şu yorumları yapmaktadır. “Bu inancı kim uyandırdı? Ne Locke, ne Hume, ne Rousseau ne
de Tocqueville. Berlin'de 1964 ilkbaharında bir pazar sabahı o garip olayı yaşamasaydım, modern
literatürdeki hiçbir kamuoyu eseri beni bu kaynaklara geri götüremezdi. O dönemde Pazartesi
günleri Berlin Üniversitesi'nde araştırma yöntemleri üzerine ders verdiğim için hafta sonlarını,
derslere hazırlanabilme k amacıyla, Berlin'de geçiriyordum. Biraz da vedalaşmanın hüznünü
yaşıyordum, çünkü pek yakında Berlin'den ayrılıp profesör olarak Mainz Üniversitesi'ne
geçecektim. O pazar sabahı, henüz kahvaltımı bitirmemiştim. Birdenbire aklıma bir kitaba
verilebilecek bir isim geldi. Üstelik bu ismin ertesi gün derste sunmayı düşündüğüm araştırma
yöntemleriyle hiç ilgisi yoktu. Masama gidip bir kağıt parçasına "Kamuoyu ve toplumsal Denetim"
yazdım. Hemen ardından bunun ne tür bir başlık olduğunu anladım. Birbuçuk yıl sonra Mainz
Üniversitesi'ndeki açılacak dersimin adıydı bu. Benim kamuoyu konusuna yeniden dönmeme ve
tarihte iz sürmeme, bu adın yazılı olduğu kağıt parçası neden olmuştu. Yüzyıllardan beri
kamuoyunu, insanın hassas toplumsal doğası ve çevresindeki insanların onay ya da kınamalarına
bağımlılığı çerçevesinde ele alan bu yöntem neden bu kadar demode olmuştu? Bu yaklaşım kendine
güvenli, bilinçli, ergin, modern insan imgesine uymuyor muydu? Eğer öyleyse, aşağıdaki insan ve
hayvan toplumları karşılaştırmasının yaratacağı hoşnutsuzluğu tahmin edebilirsiniz.”
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"Dışlanma korkusu", insanlarla ilgili araştırmalarda dikkat çekecek kadar kaçınılan bir konu
olmasına rağmen, hayvan davranışlarına ilişkin araştırmalarda etraflıca incelenmiştir, Hayvan
davranışları araştırmacıları, insan davranışının hayvanınkilerle karşılaştırılmasına karşı
gelişebilecek tepkileri daha doğmadan engelleyebilmek için büyük çaba sarf etmektedirler. Bu
çabadan, duyarlılıktan, yola çıkıldığında ne kadar çok tepkiyle karşılaştıklarını da tahmin etmek çok
zor olmayacaktır.
Erik Zimen The Wolf [Kurt] adlı kitabında şöyle diyor: "İnsan davranışlarını hayvan
davranışlarıyla karşılaştırırken elbette çok dikkatli olmamız gerekir. Benzer görünen davranış
biçimlerinin çok değişik işlevleri olabilir. Biçimsel olarak birbirine benzemeyen ve filogenetik
açıdan farklı olan davranışlar da aynı işleve sahip olabilirler... Yine de, insan ve hayvanlar
üzerindeki gözlemleri karşılaştırmak, bizi deneyler ve gözlemcilik, dikkatle sınamamız gereken
yeni açılımlara götürebilir; özellikle de, insan ve kurt gibi, benzer bir sosyal örgütlenmeye sahip iki
türü karşılaştırırsak…”
Kullanılan dil hayli açıktır ve "kurtlarla birlikte uluma"nın ne anlama geldiğini anlamakta
güçlük çekmeyiz. "Köpeklerle birlikte ulumak” da diyebiliriz buna elbette. Koro halinde ulumak
kurtlarda olduğu bu durum köpeklerde de yaygındır ve şempanzeler de 'koro halinde bağrışırlar'

9.1.1. Ortak Bir Eyleme Katılmak
Erik Zimen, kurtların özellikle de akşamları ava çıkmadan önce ve sabahları güne başlarken
uluduklarnı açıklar. "Bir kurt için bir başka kurdun uluması, kendisinin de ulumaya başlamasına
neden olan çok önemli bir etkendir. Fakat bir tek kurdun uluması her zaman diğerlerinin de
uluyabileceği anlamına gelmez. Örneğin, sürü içinde koro halinde ulumaya düşük statüye sahip bir
kurttan ziyade güçlü bir kurdun uluması önayak olur. Bu uluma korosuna ezilen ve sürüden dışlanan
ya da ayrılanlar katılamaz. Sürüden dışlanan ya da ezilen kurtların durumu ile statüsü zayıf kurtların
durumunun benzerliği nedeniyle, dışlanmamanın, Amerikalı kurt araştırmacısı Adolph Murie'nin
(1944) “Dostlar bir araya gelir” diye ifade ettiği gibi, koroya katılabilmenin önemi daha iyi ortaya
çıkar. Dışlanmış bir kurt olmak, çok net olarak dezavantajları olan bir durumudur. Çünkü sürüden
kopan kurtların yiyecekleri de ellerinden alınır.
Bu durumda ulumanın işlevi üzerinde durmakta yarar vardır. “Ulumanın nasıl bir işlevi
vardır?” sorusu yanıtlanması gereken bir sorudur. Erik Zimen şöyle-der: "Sürüdeki kurtların
sayısının az olmasından yola çıkarak, ulumanın sürünün davasını güçlendiren bir davranış biçimi
olduğunu söyleyebiliriz. Kurtlar için bir işbirliği içinde olduklarını karşılıklı teyit etmektedirler.
Uluma zamanlarını göz önünde bulundurursak, bu sürüdeki tören faaliyetlerinin koordinasyon ve
eşzamanlılığını sağlıyor olabilir. Böylece, uyandıktan sonra bir havaya giren kurtların hep birlikte
av peşine düşmesi mümkün olabiliyor"
Thure von Uexküll'ün bir raporuna göre, Konrad Lorenz kargaların sürülerinin davranış
biçimlerini akustik sinyaller aracılığıyla ilettiklerini ve eşzamanlılığı, ortak eylemde bulunmayı
sağladıklarını saptamıştır. "Gündüz yiyecek aramak için tarlalara, geceleri de uyumak için ormana
uçan kargalar, ortak bir rota çizebilmek için sürüdeki kargaların gaklamalarına göre hareket ederler.
Sabah ve akşam saatlerinde kargaların seslerinin birbiriyle uyuşmadığında, kümenin bir süre oradan
oraya uçup durduğu görülür: Eğer 'gak' sesleri 'gok'tan daha baskınsa, sürü ormana uçar ya da tam
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tersini yapar. Bu durum, tüm kargalar sonunda tek bir ses çıkarana kadar devam eder ve kargalar
hep birlikte ya ormana ya da tarlalara doğru uçarlar. O zaman sürü belirli bir eylemde bulunmaya,
ortak bir yön aramaya ya da uyuyacak bir yer bulmaya hazır demektir. Sürüye ortak bir ruh hali ya
da ortak bir duyguya benzer bir şey hakim olur. Karga sürüsü referanduma dayalı bir
cumhuriyettir".195
Konrad Lorenz, “DasSogenannte Böse” [Kötülük Denen Şey] adlı kitabının “Anonim Sürü"
başlığını taşıyan bölümünde balıkların sürü davranışını ele alır: "En eski 'toplum' biçimi anonim
sürülerdir. Bunun tipik örneği engin denizlerde yaşayan balıklardır. Sürüde herhangi bir örgütlenme
yoktur, ne yönetenler vardır, ne de yönetilenler, yalnızca aynı unsurlardan oluşan büyük bir
topluluk. Elbette gruptakiler birbirini etkilemektedir ve sürüyü bir arada tutan tek tek canlılar
arasında basit iletişim kurma yolları vardır. Balıklardan biri tehlikeyi sezip kaçtığında, bu korku onu
algılayan diğer balıklara da geçer... Bu tür bir etkileşimin hayli niceliksel, bir anlamda demokratik
olması sonucu, bir balık sürüsünde ne kadar çok üye varsa ve sürü güdüleri ne kadar güçlüyse, sürü
de o kadar kararlıdır. Bir balık herhangi bir nedenden ötürü başka bir yöne doğru yüzmeye başlarsa,
çok geçmeden sürüye geri dönmesini sağlayan uyanlar alır".
Dışlanma, sürü ile teması yitirme, birey için ölüm anlamına gelebilir. Dolayısıyla, sürü
davranışı son derece işlevseldir, hem sürü hem de üyeleri açısından hayatta kalabilmek için
elzemdir.
Elizabeth Noelle Neumann, bu aktarımların ardından şu soruyu yönelterek, “Peki birey
dışlanma korkusunu bilmiyorsa ne olur?”un yanıtını aramaya başlar. Konrad Lorenz, Erich von
Holst'un sazangillerden golyan balığı üzerinde yaptığı bir deneyden söz etmektedir. "Erich von
Holst bir golyan balığının ön beynini ameliyatla aldı; ön beyin, en azından bu türde, sürünün bir
arada tutulmasını sağlayan tüm tepkileri içerir. Ön beyni olmayan golyan balığı, tıpkı normal bir
balık gibi beslenip yüzdü. Davranışlarındaki tek farklılık, sürüden ayrıldığında kendisini öbür
balıkların takip edip etmediğini umursamamasıydı. Normal bir balık birbaşka yöne yüzmeyi çok
istese bile, birkaç hareketten sonra dönüp sürüye bakar ve sürüdeki diğer balıkların onu izleyip
izlemediğinden, kaç tanesinin izlediğinden etkilenir... Fakat ön beyni çıkartılan balık yiyecek
gördüğünde ya da herhangi bir nedenden ötürü başka bir yöne gitmek istediğinde, kararlı bir biçimde
sürüden ayrılıyordu ve sonunda ne oldu dersiniz? Tüm sürü onun peşinden gitmeye başladı".
Lorenz'in yorumu şöyleydi: "Ameliyat edilen balık, kusuru sayesinde sürünün lideri haline
gelmişti".
Modern beyin uzmanları, insan beyninde de "ben" ile dış dünya arasındaki ilişkiyi
denetleyen bir bölüm olduğunu söylüyorlar. Ancak bu anlama da geliyor: Bu bölümler saldırıya
uğrayabilir, yaralanabilir. İnsan gruplarındaki ilişkileri çözümleyen analitikçi Horst Richter, bir
keresinde "sandığımızdan daha çok incinebiliriz" demiş ve çevrenin bizim hakkımızdaki yargıları
ve bize davranışları nedeniyle incinebilirliğimizi kastetmişti. İnsan toplumsal doğasını utanılacak
bir şeymiş gibi saklamak zorunda mıdır!
James Madison, "insan kendini yalnız bırakılmış hissettiğinde korkak ve dikkatlidir. Başka
Elisabeth Noelle-Neumann, “Kamuoyu-Suskunluk Sarmalının Keşfi”, Çev. Murat Özkök, Dost Kitabevi,
Ankara-1998, S. 121.
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birçok kişinin de kendisiyle aynı görüşleri paylaştığını düşündüğü oranda, güçlü ve kendinden
emindir" diye yazmıştı. Fransız toplumbilimci Alfred Espinas l877'de yayımlanan “Les Societes
animals” (Hayvan Toplumları) adlı kitabında biyolog A. Forel'in bir araştırma raporuna dayanarak,
benzer şeyler söylemektedir: "Her karıncanın cesareti, içinde bulunduğu gruptaki yoldaş ve
arkadaşlarının sayısı oranında artar, onlardan ayrıldığında da buna bağlı olarak azalır. Kalabalık bir
karınca yuvasının üyeleri, daha küçük bir yuvanın karıncalarından daha cesurdurlar. Etrafında
yoldaşları olduğunda on kere ölmeye hazır bir işçi karınca, yuvasından yalnız başına yirmi adım
uzaklaştığında çok korkar ve en ufak tehlikelerden bile kaçınır. Aynı durum eşek arısı için de
geçerlidir".196

9.2. Moda Kamuoyudur
Başka birçok kişiyle aynı yönde hareket ettiği duygusu bireyi heyecanlandırır ve büyüler.
Bir futbol maçının olimpiyat oyunlarının, halkı ekran başına toplayan bir televizyon dizisinin ya da
İngiltere kraliçesinin zafer turunun yarattığı coşku günümüzdeki kamuoyu araştırmaları araçlarıyla
gözlemlenebilmektedir. Genel seçimlerdeki seçim kampanyaları bile büyük heyecanlara neden
olmaktadır.
Kökleri çok eskilere uzanan bu aidiyet ve güvenlikte olma duygusu, direnme gücü, eylem
kapasitesi, insanı kısa süreli de olsa dışlanma korkusundan kurtarıyor mu? Bireysel ve kollektif
alanlar arasındaki köprü: İstatistikvari organlar İngiliz sosyopsikolog William McDougall, 1920
yılında yayımlanan “The Group Mind” [Grup Zihniyeti] adlı kitabında şöyle yazar: "Kimse bireysel
ve kolektif bilinç arasındaki ilişkinin nasıl ele alınacağını açıklamayı başaramadı". Sigmund Freud,
"group mind" [grup zihniyeti] gibi kolektif oluşum tasarımlarının ya da birey ile toplumun karşı
karşıya getirilmesinin gereksiz olduğunu düşünüyordu. Bir tarafta birey, öbür tarafta toplum bu
Freud'a doğal bir bağlantının koparılması gibi geliyordu. Freud'a göre önemli olan, bireye dışardan
etkide bulunan kişilerin sayısının çokluğu değildi.
Ona göre, bireyin bu gruplarla bir ilgisi yoktur; bireyin dünyası, az sayıda ama çok belirleyici
insanların temsil ettiği ilişkilerden oluşur, Bu ilişkiler bireyin duygusal bakışını, bütünle ilişkisini
belirler; bu nedenle Freud'a göre, başlı başına bir bilim dalı olan "Sosyal Psikoloji" bir kurgudan
ibarettir.
Günümüzde kamuoyu araştırma yöntemleri aracılığıyla, istatistikvari bir algılama
kapasitesinin söz konusu olduğunu görebiliriz. Freud'un görüşlerinin açıklayamadığı bu yeti,
istatistik teknikleri kullanmaksızın sıklık dağılımlarını ve kanaat farklılıklarını algılamayı
sağlamaktadır. Bu ölçümlerde asıl garip olan şey, çoğunluğun nasıl düşündüğüne dair gözlem ve
tahminlerin tüm toplumsal gruplarda neredeyse aynı anda değişime uğramasıdır. Burada bireyin
kişisel ilişkilerinin ötesinde başka bir şey, çok sayıda insanı aynı anda, sürekli gözlemlemeye
yarayan bir algılama yetisi, yani insanın isabetli bir biçimde "kamu" diye adlandırdığı bir alan
olmalı. Dolavısıyla, McDougall da belirtilerini günümüzde giderek daha fazla gördüğümüz bir
kamu bilincinin mevcut olduğu varsayımından hareket etti: McDougall, "her birey kamuda
kamuoyunun varlığının bilinciyle hareket eder” diye yazar.
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McDougall, insanın istatistikvari tahminlerde bulunma yetisinin, bireysel ve kollektif
alanları birleştiren bir köprü olduğunu düşünür, Burada gizemli bir kollektif bilinçten ziyade,
bireyin, mümkün olduğunca dışlanmamak, çevresine uyum sağlayabilmek için hangi fikir, kişi ve
davranış biçimlerinin onaylandığını, hangilerinin reddedildiğini çevreyi gözlemleyerek algılama,
değişimleri saptama ve ona göre tepki verme yeteneği söz konusudur. McDougall'a göre buradaki
güdü şudur: "Her birimizi tehdit eden yalıtım, kalabalığın oluşumu sürecinde, bilincimizde açıkça
formüle edilme se de, bir süre için ortadan kalkar."
19. ve 20. yüzyılda iki düşünce akımı arasında birçok çatışma yaşandı. İnsanın sürü
güdüleriyle belirlenen içgüdülerine göre hareket ettiğini savunan görüş ile hümanist idealle daha
barışık olan ve insanın gerçeklikle deneyimlerinden yola çıkarak hareket ettiğini savunan görüş.
Buradan bakıldığında, birincisi İngiliz biyolog Wilfried Trotter'a" (1916), diğeri ise McDougall'a
ait bu iki içgüdü kuramının, davranışçılık kuramının gelişmesiyle birlikte geçerliğini yitirdiği
görülebilir. İnsanın çok önemli ve aleni bir davranış biçimi olan "taklit”in, dışarıdan belli olmayan
iki değişik güdüye, iki farklı kökene sahip olması karışıklığı artırmıştır. Gelelim bu iki taklit türüne.
Bunlardan ilki, bilgi edinme amacını taşıyan, öğrenmeye yönelik taklittir; onaylanan davranış
biçimlerinin, zekice olduğu varsayılan yargıların ve iyi olduğu düşünülen zevklerin taklidi, İkincisi
ise, ötekine benzemek için yapılan taklit, dışlanma korkusundan kaynaklanan taklittir. İnsanın
rasyonel bir varlık olduğunu savunan ekoller, taklidi amaca yönelik bir davranış biçimi olarak
görmüşlerdir. İçgüdü kuramlarını alt eden bu ekoller nedeniyle, dışlanma korkusundan kaynaklanan
taklit konusu pek ele alınmamıştır.

9.2.1. Neumann’a Göre Erkeklerin Sakal Bırakma Nedenleri
Oysa araştırmacıların dikkatini doğru yöne çekebilecek kadar esrarengiz olgular vardı. Fazla
aşina şeyler pek az insana bilmece gibi görünürler. Andre Malraux, de Gaulle'le onun ölümünden
bir yıl önce yaptığı bir söyleşide, "moda hakkında ne düşüneceğime asla karar' veremedim…
Erkeklerin sakal bırakmak zorunda olduğu yüzyıllar, traşlı olmaları gereken yüzyıllar, ... "6
demiştir.
Taklidin güdüsü öğrenmek, bilgi edinmekse, sakal bırakmanın ya da traş olmanın güdüsü de
bu mudur? Malraux'ya şu yanıt verilebilir: Moda, yeniyken insanın dışlanmadan açıkça
gösterebileceği ve bir süre sonra dışlanmamak için açıkça göstermek zorunda olduğu davranış
biçimidir. Bu şekilde toplumlar, birlik ve beraberliklerini bireyin gerekli oranda uzlaşmaya hazır
olmasını garanti altına alırlar. Sakal modasının durup dururken değişmeyeceğinden, bunun
insanların önemli bir toplumsal değişime hazırlandığının işareti olduğundan emin olabilirsiniz.
Sokrates, "saç kesimini. giysileri ve sandaletleri, bedenin tüm dış görünümünü" toplumun
temel aldığı yazılmamış yasalardan sayar (Platon, Devlet, 4. kitap, 42SA-D). Müzik türünü de öyle.
"Yeni bir müzik türünü tanıtmada dikkat etmek gerekir, çünkü bu bütünü tehlikeye atmak demektir.
Devletin önemli yasalarını da sarsmadan müziğin hiçbir melodisini değiştiremezsiniz''. Sokrates'e
göre yenilikler, bir oyun görünümünde hiçbir kötülük doğuramayacakmış gibi yavaş yavaş
sokulurlar. Sokrates'in sohbet ettiği Adeimantas onun sözlerini şöyle tamamlar: "Yenilikler yavaş
yavaş yerleşir ve sessizce ahlaki değerler ile uğraşlara da el atarlar; buralardan yola çıkarak
insanlarla ilişki kurar ve bu ilişkilerden devletin kurumlarına ve yasalarına sızarlar Sokrates, sonra
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da büyük bir küstahlıkla kişisel ve kamusal alanda her şeyi yerle bir ederler" (424B-42SA).197
Modanın gayri ciddi yapısı onun ciddiyetini, önemli bir bütünleşme mekanizması olduğunu
anlamamızı engelleyebilir. Oysa bir toplumun birliğini, hiyerarşiyle ya da hiyerarşisiz koruyup
korumadığı, yani saç kesimi, ayakkabı, giysi ya da sakalla sınıf farkının gösterilmesi ya da tersine Amerikan toplumunda olduğu gibi- sınıf farkı, olmadığı görüntüsünün yaratılmaya çalışılması hiç
önemli değildir, Modanın oynak araçlarının, toplumda insanlar arasındaki sınıf farkını vurguladığı
bilinen bit gerçektir. Modanın farklılık ve saygınlık elde etme çabası olarak algılanması, -Hume'un
love of fame'i [şöhret tutkusu] ya da Veblen'in Theory of Leisure Class'ında [Çalışmayan İnsanların
Kuramı] olduğu gibi- John Locke'un bazen kanaatlere ya da şöhrete dayanan hukuk, bazen de moda
hukukundan söz ederek ısrarla vurguladığı konformizm baskısından daha fazla ilgi çekmiştir.

9.2.2. Uzlaşma Yetisi Öğretiliyor
Disiplin aracı modaya karşı duyulan hoşnutsuzluk gündelik dildeki "modanın keyfiliği",
"moda düşkünü", "moda şeytanı" gibi deyişlerde de kendini gösterir; çağrışımlar "dışsal",
"yüzeysel", "kısa ömürlü" gibi sözcüklerdir, taklit etmek kopya çekmeye dönüşür.
Piyasa analizi anketlerinde kadınlara bir elbise satın alırken nelere dikkat ettikleri
sorulduğunda, hepsinin özlemle "zaman dışı olmalı" demeleri pek dokunaklıdır. Hiçbir yerde
olmasa bile burada, tüketim baskısına karşı duyulan gerçek bir öfkeyle, demode giysilerle dolaşan
bir bostan korkuluğu durumuna düşmemek ve çevresindeki insanların alaycı tebessümlerine maruz
kalmamak ya da dışlanmamak için kendi eğilimleriyle modanın gerekleri arasında uzlaşmak
zorunda kalmaya karşı duyulan kızgınlıkla karşılaşıyoruz. Fakat bu tüketim baskısının nedenleri
yanlış yorumlanmaktadır. Öfkeli tüketici kadının sandığı gibi, bu oyunu sahneye koyan ve moda
trendini sürekli değiştiren, rüzgarın nereden eseceğini bilen gemiciler misali başarıya ulaşan kişiler
iş adamları değildir. İnsanın son derece aleni bir biçimde üzerinde taşıdığı giysiler, dönemin
ruhunun çok önemli bir göstergesi ve topluma uyum sağlama konusundaki itaati ortaya koyan birer
araçtır.
Bendix ve Lipset'in Class, Status and Power [Sınıf, Statü ve Güç] adlı ünlü seçkisinde yer
alan bir makalede, toplum bilimlerinin terminolojisinde moda kavramının çok geniş tutulması, bir
"overgeneralized term" [aşırı genelleşmiş kavram] haline gelmesi eleştirilmektedir. Tek bir yazarın
eserlerinde bile moda kavramının resim, mimari, felsefe; din, etik davranış, giyim, doğabilimleri,
biyoloji ve doğa bilimleriyle bağlantılı kullanılması ibret verici bir örnek olarak gösterilir. Sırf
bununla da kalmaz: Modanın, dil, edebiyat, yemek, dans müziği, boş zaman gibi alanlarda da
karşımıza çıktığı, "evet, tüm toplumsal ve kültürel öğelerle birlikte kullanıldığı" belirtilmektedir.
Bu sözcüğün bu kadar farklı alanlarda kullanılmasının nedeni, moda sözcüğünün 'değişken' sözcüğü
yerine geçmesidir. "Fakat," diyor yazarlar, "bu kadar değişik toplumsal alanlardaki davranış
yapılarının ve bunları izleyen değişim dinamiklerinin hepsinin aynı olması düşünülemez".
"Modanın ... çok fazla bağlamı vardır; moda birbirinden farklı çok sayıda toplumsal davranış
biçimini kapsamaktadır."
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9.2.3. Sıkı Bir Örüntü
Tüm bunlar birbirinden farklı toplumsal davranışlar mıdır? Etrafına dikkatlice bakan herkes,
John Locke'un kamuoyuna, şöhrete ya da modaya dayanan hukuk dediği şeyin her tarafta temel bir
unsur olarak karşımıza çıktığını görür. Locke'un yasa kavramını haklı çıkartacak o sıkı örüntüye her
yerde rastlarız. Çünkü verilen ödül ve cezalar, konunun kendisiyle ilgili değil, -tıpkı insanın
ölçüsüzce yemek yiyerek midesini bozabileceği gibi- belirli bir zamanda belirli bir yerdeki onaya
ya da redde bağlıdırlar. Konu bu 'şekilde ele alındığında, "moda" kavramının bu kadar yaygın
kullanımının gereksiz olmadığını, tam tersine, ortak değerlere dikkati çekmek açısından çok uygun
bir sözcük olduğunu görürüz... Birbiriyle ilintisizce sayılıp dökülen tüm alanlarda birey kendini ya
"in" ya da "out" olarak görebilir ve dışlanmamak için çevresindeki değişiklikleri dikkatle gözlemek
zorundadır. Değer yargılarının baskın kanaat olduğu her yerde "dışlanma tehditi" vardır. Moda
mükemmel bir bütünleşme aracıdır. Bu aracın ayakkabı topuğunun yüksekliği ya da gömlek
yakasının biçimi gibi sıradan şeylerle kamuoyunun içeriğini belirleyebilmesi ve kimi şeylerin "in"
ya da "out" olması, ancak bu bütünleşme özelliğiyle açıklanabilir. Ayrıca, modanın
gözlemlenebildiği güya çok farklı alanlar aslında hiç de birbirinden kopuk değildir. Elbette bunların
eşzamanlığı hakkında pek az araştırma yapılmıştır ama Sokrates'ten hareketle, müziğin değişimi ile
saç modelinin değişimi arasındaki ilişki tahmin edilebilir. Nitekim yasaları bile yerle bir edebilen
bu olgunun ciddiyetini küçümsememek gerekir.

9.3. Kamuoyu Bütünleşmeyi Sağlar
Kamuoyunun etkilerini ve buna göre hukuk ile kamuoyu arasındaki ilişkinin nasıl olması
gerektiğini ele aldığımızda, bütünleşmeden de söz ettik. Bu kavram yeterince açık mıdır?

9.3.1. Ampirik Araştırmalar Beklentilerimizi Karşılayamamaktadır
1950 yılında Amerika'da yayımlanan bir bilanço bugün bu konudaki en iyi tespit olma
özelliğini korumaktadır. “Comte ve Spencer'dan bu yana toplumbilimciler, küçük toplumsal
birimlerin bir toplumsal bütün oluşturana kadar nasıl bütünleştirildikleri sorusu üzerinde kafa
yordular... Bir grup ile çok sayıda bireylerden oluşan yalın bir toplam arasındaki fark nedir? Bunları
hangi anlamda bir bütün olarak nitelendirebiliriz'? Bu bütünün özellikleri nelerdir? Bütünleşmenin
derecesi nasıl ölçülür? Bütünleşme hangi koşullar altında güçlenir? Hangi koşullar altında zayıflar?
Yüksek dereceli bir bütünleşmenin sonuçları nelerdir? Bütünleşme derecesi düşük olduğunda ne tür
sonuçlarla karşılaşılır? Toplumbilimin bu tür sorunsalların ele alındığı temel araştırmalara
gereksinimi vardır".
Burada alıntılanan Werner S. Landecker, Talcott Parsons geleneğinden gelen ve toplumsal
sistemlerde bütünleşme ve bütünleşmenin sistemdeki rolü üzerinde çalışan kuramcılar arasında
dikkat çekmektedir, çünkü Landecker 20. yüzyıldaki hakim ekolden farklı olarak, ampirik araştırma
yöntemleri ve ölçüm yöntemleri peşindedir. Landecker, bize çeşitli ölçütler sunar ve toplumsal
bütünleşme hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız için basit bir genel-geçer ölçüt
önerilemeyeceğini söyler. Landecker bilgi derken, ampirik yöntemle kanıtlanmış bilgiyi kasteder.
Ona göre, dört çeşit bütünleşme ve dört çeşit ölçüm türü vardır:
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1.
Kültürel Bütünleşme: Bir toplumun değerler sistemi, bu değerlere göre yaşamayı
ne ölçüde mümkün kılar? Ya da bir toplumun üyelerinden beklenenler ne oranda çelişkilidir
(mantıksal değil, pratik düzeyde)? Landecker, Batı toplumlarındaki çelişkili talepler için özgeciliği
ve rekabetçiliği örnek gösterir.
2.
Düzgüsel Bütünleşme: Bir toplumun davranış kurallarıyla bu toplumun üyelerinin
gerçek davranışları birbirinden ne kadar farklıdır?
3.
İletişimsel Bütünleşme: Bir toplumdaki alt gruplar -cehalet, olumsuz yargılar,
önyargılar nedeniyle- birbirlerine karşı ne kadar kapalıdırlar. Birbirleriyle ne ölçüde iletişimde
bulunurlar?
4.
İşlevsel Bütünleşme: Toplumdaki bireyler arasındaki iş ve rol dağılımında karşılıklı
yardım ve işbirliği hangi boyutlardadır?
Buradaki genel bakışta ortak yaşantılarla oluşturulan bütünleşmeler anılmamaktadır:
Örneğin, dünya futbol şampiyonası, halkın yarısını televizyon başına toplayan dizi ya da 1965'teki
örneği tekrarlayacak olursak İngiltere kraliçesinin Almanya ziyaretinin halkta uyandırdığı ulusal
gurur duygusu ve bayram havası. Hele hele modanın bütünleştirici hiç söz edilmemektedir.

9.3.2. Rudolf Smend'in Bütünleşme Öğretisi
1920'li yılların sonundan itibaren bir "bütünleşme öğretisi" oluşturmaya çalışan hukukçu
Rudolf Smend, "bütünleşme" konusunda farklı bir yaklaşım sergilemektedir: "Bütünleşme süreci
bilinçli bir süreç olmaktan çok, kasıtlı olmayan bir yasallık ya da 'sağduyunun kurnazlığı'
çerçevesinde cereyan eder. Bu nedenle, genellikle bilinçli bir anayasal düzenlemenin nesnesi
olamadığı gibi, kuramsal tartışmaların nesnesi olduğu da pek enderdir… Kişisel bütünleşme,
liderler, hükümdarlar, krallar, her tür kamu görevlisi tarafından sağlanır görünmektedir... İşlevsel
bütünleşme, birbirinden çok farklı kolektif yaşam biçimleriyle ortaya çıkar: Ortak edim ve
hareketlerin uyumsal ritminden ... daha karmaşık ve dolaylı biçimlere, örneğin seçimlere kadar ...
seçimlerin, belirli kararları uygulama aracı olduğu yüzeyde bilinir ama en az bunun kadar önemli
olsa da kanaat, grup, parti, çoğunluk yoluyla bir siyasi toplum oluşturduğunun daha az bilincine
varılmıştır ... Nesnel bütünleşmede ise, devletin amaçları olarak anlaşılan ama bir yandan da bir
bütünleşme aracı olarak... toplumu bir arada tutan devlet yaşamının tüm unsurları etkili olmaktadır
... Bu nedenle, bayraklar, armalar, devlet başkanları, siyasi törenler, ulusal bayramlar gibi siyasi
meşruluk faktörlerinin, siyasi değerler bütününün simgelerinin en mantıklı yeri burasıdır ... "

9.3.3. "Bütünleşme", "Uyum Sağlamak" Kadar Sevimsiz mi?
Bu alanda, Smend'in bütünleşme öğretisinden ve Landecker'in yeterince ampirik araştırma
yapılmadığına dair yakınmalarından başka gelişme kaydedilmemiştir, Bu bir tesadüf değildir;
bireyin dışlanma korkusunun yeterince araştırılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Edward
Ross'un toplumsal denetim üzerine yazdıklarına bakıldığında, 19. yüzyıl sonlarında bütünleşme
sözcüğünden bugünkü 'uyum sağlama' sözcüğü kadar nefret edildiği sonucunu çıkarmak olasıdır.
20. yüzyılda toplumbilimciler bütünleşmenin toplumun istikrarını sağlamada oynadığı rolü, işlev ve
yapılarını açıklayan kuramlar oluşturmakla ilgilenmişler, ampirik araştırmalara ikincil bir önem
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atfetmişlerdir, Fakat bütünleşme konusunu ampirik bir bakış açısıyla ele alan eserler -burada
özellikle de Durkheim'ın kapsamlı çalışmaları anılabilir- kamuoyunun bir bütünleşme işlevine sahip
olduğu yönündeki varsayımla çelişmemekte, aksine bunu desteklemektedirler.
Landecker'in terminolojisinde, özellikle de, düzgüsel bütünleşme ile kamuoyunun, yüzyıllar
boyunca algılanan "ahlak bekçisi" rolü arasındaki bağlantı vurgulanmıştır. Düzgü ve gerçek
davranışların örtüşmesinin gerekmesi ve bundan bir sapma olduğunda, dışlamayla cezalandırılması.

9.3.4. Zeitgeist (Dönemin ruhu): Bütünleşmenin Meyvesi
İletişimsel bütünleşme denildiğinde, kamuoyunu feodal toplumun parçalanması sona
erdikten sonra ortaya çıkan bir oluşum olarak gören Tocqueville akla geliyor: Ona göre, parçalanma
devam ettiği sürece kapsamlı bir iletişimden söz etmek mümkün değildir. Modern Batı
toplumlarında görülen, fikir ya da kişilere yönelik onay ya da reddin azalması ya da artmasını
istatistikvari bir biçimde algılama yeteneği, büyük bir iletişimsel bütünleşme işareti olarak
değerlendirilebilir. Ve nihayet, genel seçimlerden önce yaşanan ve ampirik yollarla da tespit
edilebilen o tuhaf coşku ile Smend'in düşünceleri arasında bir bağlantı kurulabilir; seçimlerin bir
hedefe ulaşmak gibi açık bir işlevinin yanı sıra, bütünleşme gibi örtük bir işleve de sahip olduğu
söylenebilir. Landecker, "güçlü bir bütünleşmenin sonuçları nelerdir!" diye sormuştu. Görünüşe
bakılırsa, bütünleşme insanları müthiş bir coşkuyla dolduruyor. Ama herkesi değil. Kimleri değil?
Bu soru bizi marjinallere götürür. Sokrates ile Adeimantos'un değişen müziğin zamanın da
değişeceğinin bir işareti olduğuna dair sohbetlerinden söz edildiğinde, bu noktaya çok yaklaşılmıştı.
Zaman -burada saat ve takvimin gösterdiğinden çok daha fazlası söz konusudur. Kamuoyu zaman
duygusuyla beslenir ve "Zeitgeist:" dediğimiz şey pekala büyük bir bütünleşme başarısı olarak
görülebilir. Böylesi bir bütünleşme başarısında suskunluk sarmalı gibi süreçlerin oynadığı rolü
Göethe ünlü yazısında şöyle dile getirmiştir: "Eğer bir taraf fazlasıyla ön plana çıkıp kalabalığı etkisi
altına alırsa ve bu durum, karşı taraf -geçici de olsa- bir köşeye sinip saklanmak zorunda kalana dek
devam ederse, o hakim unsura dönemin ruhu (Zeitgeist) adı verilir ki, bir müddet daha varlık
gösterecektir bu''.
Landecker'in ilk bütünleşme ölçütü olarak nitelendirdiği kültürel bütünleşme, değerler
sisteminin yıkıldığı, yerine yeni değerlerin konulduğu, bireyden beklenilen eski ve yeni
davranışların katlanılmaz derecede iç içe geçtiği dönemler açısından ilginç bir araştırma konusu
olabilir. Peki kamuoyu süreçleri böyle dönemlerde geçerliliğini yitirir mi?

9.3.5. Toplum Bir Tehlikeyle Karşılaştığında Kamuoyu Baskısı Artar
Kamuoyu süreçlerinin incelenmesinde kullanılan araştırma yöntemleri henüz çok yeni
olduğu için bu sorunun cevabını şimdiden vermek zordur. Fakat kriz zamanlarında toplumdaki
uyum baskısının arttığına dair ipuçlarına rastlıyoruz. Burada yine Tocqueville'in Amerikan
demokrasisi tasvirini ve oradaki kamuoyunun acımasız despotluğundan yakınmasını anımsamakta
yarar var. Tocqueville bu durumu aşırı bir eşitlik inancıyla, hep bir tür yol gösterici de olan
otoritenin yokluğuyla açıklar. Ona göre, çoğunluğun kanaatlerine bu kadar sıkı sıkıya sarılmasının
nedeni budur. Fakat Tocqueville'in Amerika'da gözlemlediği kamuoyu mekanizmalarının
keskinliğinin bir diğer nedeni de, çok değişik kültürlerden oluşan bir topluma özgü o hassas denge
olabilir. Kültürel bütünleşme oranının düşük olduğu toplumlarda, örneğin tek bir potada eriyen
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farklı kültürlerden oluşan bir toplumda, bütünleşmeye daha fazla gereksinim duyulabilir. Bu
durumu günümüze uyarladığımızda, değerler sisteminin sürekli değişmesinden ötürü kültürel bir
bütünleşme sağlanmadığını, dolayısıyla, bütünleşmeye duyulan gereksinimin daha fazla olduğunu
iddia edebiliriz; bu durumda kamuoyunun dizginleri, yani bireyi dışlama tehditi sıkılaştırılır. O
zaman da kamuoyunun etkililiğinin dikkat çekmeye başladığı koşullar ortaya çıkar: Daha önce de
belirttiğimiz gibi, en iyi kamuoyu gözlemleri devrim dönemlerinde yapılmıştır.
Kamuoyu ile bütünleşme arasındaki ilişkiyi kurcaladığımızda, kendimizi bilimsel
araştırmalar yapılmamış bir alanda buluruz. Stanley Milgram, başka ülkelerdeki insanların da
Amerikalılar gibi konformist olup olmadıklarını öğrenmek için Asch'ın bilinen deneyini uygulamak
istediğinde, toplumsal yapılarının birbirine zıt olduğunu düşündüğü iki Avrupa ülkesini seçti:
Bireyciliğe büyük değer veren Fransa ile insanlar arasında sıkı bağlar olduğunu varsaydığı Norveç.!
İki ülkedeki deneklerde de dışlanma korkusu tespit edilmiş olsa da, Norveç gibi büyük bir toplumsal
bütünleşmenin sağlandığı bir ülkede uyum baskısı çok daha güçlüydü. Bu gözlem, Tocqueville'in
tespitlerinde yanılmadığını kanıtlamaktadır: Tocqueville'in de bıkmadan usanmadan vurguladığı
gibi, eşitlik ne kadar çok ise, kamuoyunun baskısı da o kadar büyük olur. Yine de Tocqueville'in şu
yorumu biraz yapmacıktır: Büyük bir eşitliğin hakim olduğu koşullarda, birey çoğunluğun
kanaatlerine uymak zorundadır, çünkü insanın daha iyi yargılara sahip olmasını sağlayan ipuçları,
örneğin hiyerarşik prensipler eksiktir. Oysa, modern ampirik gözlem araçlarına sahip olan bizler;
baskının sayısal bir çoğunluktan değil, bir tarafın görüşlerini saldırganca savunmasından, diğer
tarafın da dışlanma korkusu içinde sinmesinden kaynaklandığını görebiliyoruz.
Bütünleşme derecesi ile kamuoyu baskısı arasında basit bir ilişki kurmak yanlış olur.
Norveç'te uyum baskısını bu kadar güçlü kılan şey "eşitlik mi yoksa tersine, uyum baskısının başka
kökenleri var da bunlar eşitliğe mi yol açıyor? Zor doğa koşulları, örneğin ormanda yaşayan ve
avcılıkla geçinen bir kabile üzerinde de benzer bütünleşme etkilerine neden olabilir miydi? Belki de
anahtar, bir toplumun -ister içsel olsun, ister dışsal- karşı karşıya kaldığı tehlikededir: Büyük bir
tehlike, daha çok bütünleşmeyi gerektirir; daha çok bütünleşme ise kamuoyunun daha sert
tepkileriyle zorlanır.

9.3.6. Kamuoyuna Meydan Okuyanlar: Marjinaller, Sapkınlar, Sıradışı
Kişiler
Burada, bireyin dışlanma korkusundan kaynaklanan sosyopsikolojik bir süreç olarak
betimlenen kamuoyu yalnızca bir uyum sağlama baskısı mıdır? Suskunluk sarmalı yalnızca
kamuoyunun kendini nasıl kabul ettirdiğini ve nasıl zemin kazandığını mı açıklar? Kamuoyunun
nasıl değiştiğine bir açıklama getirmez mi?

9.3.7.
Kamuoyunu
Korkmayanlardır

Değiştirebilecek

Olanlar,

Dışlanmaktan

Şimdiye dek hep ürkek ve dikkatli, yani dışlanmaktan korkan insanlar üzerinde yoğunlaştık.
Biraz da, dışlanmayı umursamayan ya da, başka bir şey için göze alabilen insanlar üzerinde, bu
renkli topluluk üzerinde duralım. Bu insanlar topluma "yeni bir müzik" sunan müzisyenlerdir, bir
evin çatısını delmiş dışarıyı seyreden iri bir ineğin resmini -Chagall'in 1917 tarihli bir tablosu
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("Ahır")- yapabilen ressamlardır; ya da John Lock gibi, insanların dinin emirlerine ve devletin
kurallarına değil, kamuoyu yasalarına riayet ettiklerini iddia edebilen düşünürlerdir. Locke biraz
daha erken yaşamış olsaydı, düşüncelerinden dolayı diri diri yakılmaya mahkum edilebilirdi. Bu
renkli çevrelerde, sapkınlarla, sabit bir kamuoyuna tezat oluşturan, zamana bağlı oldukları halde
zamandışı kalan o insanlarla, genel çizgiden sapanlarla karşılaşıyoruz. Amerika'da yapılmış bir
araştırma Heros, Villains and Fools, as Agents of Social Control [Toplumsal Denetimin Araçları
Olarak Kahramanlar, Serseriler ve Çılgınlar] başlığını taşıyordu, yani kahramanlar, çılgınlar,
alçaklar ya da bugünkü deyişle, "tu kaka" adamlar söz konusuydu. Fakat toplumun konformist
üyeleriyle sıra dışı insanlar arasındaki ilişki, kesinlikle yalnızca değerler sisteminin ve genel-geçer
toplum kurallarının vurgulanması ve bunları ihlal edenlerin teşhiri olarak anlaşılmamalıdır.
Suskunluk sarmalı kavramına göre, dışlanma korkusu duymayanlar ya da dışlanmayı göze
alanlar toplumu değiştirme olanağına sahiptirler. Rousseau, "alay edilmeye ve ayıplanmaya
katlanmayı öğrenmek zorundayım" diye yazmıştı. Mutluluğun kaynağı olan ve insanların
kendilerini güvende hissetmek için gereksinim duydukları uzlaşma, geleceğin yolunu döşeyen
marjinalleri, sanatçıları, bilim adamlarını ve reformcuları dehşete düşürmektedir, Friedrich
Schlegel, I799'da'şöyle bir canavar tasvir etmiştir: "Zehirden şişmiş gibiydi, saydam derisi
rengarenk parıldıyordu ve bağırsakları solucanlar gibi kıvrım kıvrım kıvrılıyordu. Korkulacak
büyüklükteki bedeninin her tarafından çıkan yengeç kıskaçlarını açıp kapatıyordu. Bazen bir
kurbağa gibi sıçrıyor, sonra yine sayısız küçük ayağıyla, iğrenç bir yavaşlıkla yerde sürünmeye
başlıyordu. Dehşet içinde arkamı döndüm, ama beni izlemeye yeltendiği için, sırtına güçlü bir tekme
indirmeye cesaret edebildim. Birdenbire bana sıradan bir kurbağaymış gibi geldi. Şaşkınlığım,
hemen yanıbaşımdaki biri şu sözleri söylediğinde daha da arttı: 'İşte bu kamuoyu ...”
60'lı yıllarda uzun saçlı delikanlılarla karşı karşıya gelen halk korkmakta haklıydı:
Dışlanmaktan korkmayanlar, düzeni yıkabilirler.

9.3.8. Öncüler Kamuoyuna Ancak Bir Uyurgezer Kadar Tepki Gösterirler
Yenilikçilerin tipolojisi kamuoyuyla ilişkilerine göre çıkarılmalıdır. Bir kere, yeniliklerin
yolunu açan sanatçı ve bilim adamları vardır; çalışmalarının yankı bulmaması ya da düşmanlıkla
karşılaşmak onları pek etkilemez.
Oysa toplumsal ilişkileri ya da belirli düşünce kalıplarını değiştirmeye çalışan reformcuların
durumu daha değişiktir. Düşmanlık görecekleri bir kamuoyunu göze alırlar, çünkü başka türlü
misyonerlik yapamazlar. Yine de karşılaştıkları bu düşmanlık onlara acı verir. İkinci bir reformcu
tipi daha vardır ki -büyük ve küçük çaplı- kamuoyu provokasyonunu neredeyse amaç edinmiştir.
Bunlar için, çoğunluğun olumsuz tepkisi bile hiç dikkat çekmemekten daha iyidir. 20. yüzyılda
kamuoyunun medyanın aracılığıyla olağanüstü yaygınlaşmış olmasından ötürü, bu konuda yeterince
örnek vardır. Örneğin, İsrail Gizli Servisi, Arap terörist lider Wadi Hadad'ı, dış dünya tarafından
dışlanmaktan mistik bir zevk duyan, bu nedenle de farklı yasa ve kuralları benimseyen biri olarak
nitelendirmişti. Ya da yönetmen Rainer Werner Fassbinder bir filmi hakkında şunları söylemişti:
"Kendimi hastalıklarım ye ümitsizliğim doğrultusunda gerçekleştirme hakkına sahip olmalıyım,
öyle değil mi? Kamuoyu önünde kendim hakkında düşünebilmek için özgürlüğe ihtiyacım var".
Burada artık önemli olan onaylanma ya da kınanma değil, bireyin kamuoyuyla temasından
kaynaklanan yakıcı bir heyecan ve bireysel varoluşun sıkışıklığından kurtulmuş olma duygusudur.
147

Kamunun sarhoş edici etkisi; bir uyuşturucu olarak kamu: Bu heyecanı yaratan şey nedir? Bunun
nedeni belki de tehlikedir, yani içten içe kamuyla ilişkinin tehlikeli, hatta toplumdan dışlanıldığında
ölümcül olduğunu bilmektir.

9.3.9. Kamudan Ötürü Acı Çekmek - Ancak Kamu İçinde Var Olabilmek
Bu konuda günümüzden Örneklerin yanı sıra, 16. yüzyıldan ömekler de verebilir ve Martin
Luther ile Thomas Müntzer'i karşı karşıya getirilebilinir. Luther'in kamudan ötürü acı çektiği ama
kendini kamuya maruz bırakmaktan başka çare görmediği açıktır. Kaçınılmaz olanla yüz yüze gelir:
"Birçok kişi bundan ötürü beni aşağılayacak olsa bile ...” -"Başkaları ağzını bile açımıyor", der
Luther, " ... zaten onlar sustukları için benim bu işi yapmam gerekir”. Luther mesajlarının tüm
ülkede nasıl bir hızla yayıldığını "düşüncelerim neredeyse on dört gün içinde Almanya'yı sardı”
diye anlatır, kamuyla yaşadıklarının hızından nefes nefese kalmıştır ve durumu "ortalığı kasıp
kavuran bir fırtınaya" benzetir. "Bu ünden hoşlanmamıştım, çünkü (dediğim gibi) ben bile nedenini
kavrayamıyordum bu şarkı benim sesim için fazla tizdi".
Thomas Müntzer ise bunun tam karşıtı bir tablo sunmaktadır. Müntzer de kamuoyu
süreçlerinin keskin bir gözlemcisidir: "Ülke çalkalanmakta düşünceler de öyle... Öyleyse, düzeni
çabucak kurmak gerekiyor. Peki nereden başlamalı? İçin dışa döndüğü yerden, yani modadan.
Gömlek değişir gibi kanaat değiştirilirse, o zaman gömlek ve ceket değiştirilmesini yasaklamak
gerekir, böylece belki istenmeyen kamuoyu değişimlerinin önüne geçilmiş olur".
Nasıl ki, kimsenin yeni müziğin gelişimine engel olamayacağı biliniyorsa, söylediklerine
bakılırsa Müntzer de, istense de istenmese de gömlek ve ceketin değiştirilmesine engel
olunamayacağının farkındadır. Luther'in tersine Müntzer kamudan ötürü acı çekmemekte,
tehlikeliliğinin farkında olmasına rağmen, belki de sırf bu yüzden, 'Onu sevmektedir: "Tanrı
korkusu saf bir korku/olmalı, insanlar ya da diğer, yaratıkların korkusu bulaşmamalı... Çünkü zaman
kötü, günler şeytanidir". Dönemin ruhunu ifade edebilmek, onu, dillendirebilmek, fakat yapıcı
unsurlara sahip bir program oluşturamamak, kamuyla kurulan libidinal ilişkinin bir özelliği midir?
Tarih Müntzer'in müziğinin ancak yıkıcı olabildiğini göstermiştir.
Bireyin kamuyla ilişkisini ele alan bir tipoloji henüz geliştirilmedi. Dışlanmaktan
korkmayan ya da dışlanma korkusunu aşan o sıradışı çevre, ampirik araştırmalar olmaksızın
tanımlanamayacaktır. Emin olduğumuz bir şey varsa, o da bu kişilerin toplumu değişime
yönlendirdiği ve suskunluk sarmalı sürecinin dışlanmaktan korkmayanlara yaradığıdır. Kamuoyu
başkaları için bir uyum baskısıysa, onlar için değişimin manivelasıdır.

9.3.10. Müzik Neden ve Ne Zaman Değişir?
Havada ne vardır, rüzgar hangi yönden eser ki, insan kamuoyu fırtınasına karşı direnemez,
"a tidal volume and sweep)" [ortalığı kasıp kavuran bir, deprem dalgası] (Edward Ross):? Burada
kullanılan dil, yazgı benzeri bir durumla, doğa güçlerinin şiddetiyle karşı karşıya olduğumuzu açığa
vurur, Fakat "yenilikler nasıl başlar?" sorusuna yanıt veremiyoruz. Niklas Luhmann'ın kamuoyu
üzerine yazdığı makalesinden yola çıkarak bazı nedenler ileri sürebiliriz: Krizler ve kriz belirtileri.
Örneğin her zaman berrak akan bir nehir, birdenbire bulanıklaşıyor, Önce sadece kişisel bir korku
olarak kendini hissettiren kriz, bir kitapta dilleniyor, hatta kitabın başlığı oluveriyor: Silent Spring
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[Sessiz Bahar]. Ya da Luhmann'a göre: Birincil derecede önemli değerlerin tehdite uğraması ya da
zedelenmesi. 1961 Ağustos'unda Berlin duvarının inşasından hemen sonra kamuoyunun Adenauer
hükümetine gösterdiği radikal tepki önceden kestirilemezdi, çünkü başından beri, üstün değer "ulus"
gözardı edilmişti. Beklenmeyen olaylar kamuoyunu harekete geçirir: "Yeni olanın önemli olduğuna
dair bir sanı vardır". Acılar ya da medeniyetin acı yedekleri nedenleri doğurur. Luhmann, "özellikle
de ölçülebilir ve karşılaştırılabilir türden maddi kayıplar, bütçe kısıtlamaları, statü kaybı" gibi
olgulardan söz eder.
Ama hiçbir kriz, hiçbir tehdit, 60'lı ve 70'li yıllardaki kadın hareketinin kamuoyunda neden
bu kadar önemli bir konu haline geldiğini açıklayamamaktadır.

149

Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru
( )

Yanlış
( )

2- Kamuoyu zaman duygusuyla beslenir ve "Zeitgeist:" denilen
şey pekala büyük bir bütünleşme başarısızlıktır.

( )

( )

3- Tocqueville'nin ve Milgram’ın da belirttiği gibi; “eşitlik ne
kadar çok ise, kamuoyunun baskısı da o kadar büyük olur”.

( )

( )

4- Birer kanaat önderi olarak yeniliklerin yolunu açan sanatçı
ve bilim adamlarının; çalışmalarının yankı bulmaması ya da
düşmanlıkla karşılaşması onları fazlasıyla etkiler

( )

( )

5- “Gömlek değişir gibi kanaat değiştirilirse, o zaman gömlek
ve ceket değiştirilmesini yasaklamak gerekir, böylece belki
istenmeyen kamuoyu değişimlerinin önüne geçilmiş olur” sözü
Thomas Müntzer’e aittir.

( )

( )

1- “Sürüde herhangi bir örgütlenme yoktur, ne yönetenler
vardır, ne de yönetilenler, yalnızca aynı unsurlardan oluşan
büyük bir topluluktur” tanımlaması, anolojik benzetmeyle
koyunlar için yapılmıştır.

Cevaplar: 1Y, 2Y, 3D, 4Y, 5D
1) Kamuoyunu yorumlamak için hangi hayvanların yaşam biçimleri anolojik bir ilişkiyle
yorumlanmıştır?
2) Kamuoyu araştırmalarının tarihsel yolculuğa gereksinim duymasını Neumann hangi
gerekçelerle açıklamaktadır?
3) Kamuoyunun oluşumunda kanaat önderlerinin rolü nedir?
4) Landecker ve Smend’in bütünleşme teorileri nedir?
5) Moda ve kamuoyu arasında nasıl bir ilinti vardır?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Bu bölümde, “Gündem Belirleme” kuramını öğreneceğiz. Gündem Belirleme kuramı da
Suskunluk Sarmalı gibi kamuoyunun önemli kuramlarından biridir. Kuşkusuz anılan her iki kuram
da iletişim kuramları arasında da müfredatta yer almaktadır. Ancak, kamuoyu araştırmaları için çok
daha önem taşıyan bir konudur. Bu alanda yürütülen çalışmalar da çok eskilere dayanmakla birlikte
bu bölümde özellikle McCombs ve Shaw’ın yapmış olduğu araştırmalar üzerinden yorumlamaya
çalışacağız. Kuşkusuz burada yine medya ve kamu ilişkisin sorgulanmakta ve kamunun gündeminin
oluşumunda medyanın etkisi sorgulanmaktadır. Bu sorulara yanıtlar verilmeye çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Medyanın kamuyu etkisi hakkında temel varsayımlar nelerdir?
2) Gündem Belirleme kuramının temel savı nedir?
3) Politik gündem, kamu gündemi ve medya gündemi arasındaki etkileşim nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Gündem Belirleme
Kuramı

Kazanım

Medyanın, kamu üzerindeki
etkileri üzerindeki etkisi
üzerine yürütülen bir
araştırmanın sonuçları.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Toplumsal olaylar, olgular ve
tepkilerle; medya gündeminin
karşılaştırılması tezin
doğrluğuna ilişkin bir saptamaya
olanak tanır. Tez nasıl
düşüneceği değil, ne hakkında
düşünceği konusunda medya
başarılıdır, demektedir.
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Anahtar Kavramlar


McCombs



Shaw



Gündem Belirleme
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Giriş
Gündem belirleme kuramı, kamunun ve medyanın gündemini sorgular. Bu ikisi arasındaki
ilintiye bir de politika gündemini ekler. Bu süreçte kamunun “nasıl” düşüneceği konusunda medyayı
etkisiz görür. Öte taraftan gündem maddelerini belirlemenin yolu da hiç kuşkusuz yürütülecek saha
çalışmasıyla olasıdır. Benzer bir yapılanmayı George Gerbner’ın “Kültürel Göstergeler ve Ekme”
kuramında da rastlamak olasıdır. Örneğin bu kuramı geliştirmek üzere yürüttüğü çalışmada,
televizyonun yarattığı kurgusal dünya ile kamunun düşüncesi arasındaki ilintiyi çözmeye çalışmıştır
Gerbner, McCombs ve Shaw ise, halkın gündeminin ne olduğunu saha çalışmasıyla belirlemiş, öte
taraftan içerik analizi yöntemiyle de medyanın gündemini tespit etmiştir. Bu ikisi arasındaki
koşutluk ya da tezatlık bu kuramın araştırma evresini oluşturmaktadır. Sözkonusu kuramın hala
hazırda tartışıldığını ve bu noktada “nasıl düşüneceği” yönünde de medyanın etkili olacağı karşı
savlarını da anımsamak da yarar var.
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10. GÜNDEM BELİRLEME KURAMI
Gündem belirleme kuramını kapsamlı bir şekilde tanıtmayı amaçlayan bu bölümde ilk olarak
gündem belirleme araştırmalarının düşünsel temelleri ele alınmaktadır. Daha sonra gündem
belirleme etkisinin ne olduğu, nasıl tanımlandığı ve gündem belirleme çalışmalarında sıkça
kullanılan bazı kavramların ne anlama geldikleri anlatılmaktadır. Gündem belirleme sürecinin
unsurları başlığını taşıyan kısımda ise medya, kamu ve politika gündemlerinin ne olduğu, nasıl
oluştuğu ayrıntılı bir biçimde anlatılmakta ve bu gündemlerle ilgili olarak yapılan önemli
araştırmalar incelenmektedir. Dördüncü olarak, gündem belirleme kavramı ile ilgili olup
olmadıkları üzerine bilim adamlarının henüz bir karara varamadıkları çerçeveleme ve öne çıkarma
kavramları anlatılmaktadır. Beşinci olarak kitle iletişim araçlarının niçin herkes üzerinde, her zaman
ve her koşulda gündem belirleme etkisine yol açmadığı, ilişkili değişkenler bağlamında ele
alınmaktadır. Bu bağlamda yapılan araştırmalar esas olarak zaman, konu, izleyiciler ve Kitle iletişim
aracının türü üzerinde durmaktadır. Gündem belirleme etkisinin ortaya çıkmasında söz konusu
ilişkili değişkenlerin ne gibi işlevleri olduğunu araştıran çalışmalar da bu bölümde incelenmektedir.
Son olarak; gündem belirleme alanında başlangıçtan bu güne Kadar gerçekleştirilen çalışmalar
dönemsel gelişimleri bakımından da değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle, dönemsel gelişim
başlığı altında araştırmaların hangi dönemlerde hangi sorunlar üzerine eğildikleri, elde edilen
bulguların tüm çalışmalar içinde ne anlama geldiği, araştırmaların geleceğine ilişkin olarak ne gibi
ufuklar açtığı gibi hususlar anlatılmaktadır.

10.1. Gündem Belirlemenin Düşünsel Temelleri
Kitle iletişim araçlarının karşısındaki izleyiciler üzerinde sırasıyla şu etkilere yol açtığı
bilinmektedir:
1- Farkına yarma,
2- Bilgi edinme
3- Tutum belirleme,
4- Davranış değiştirme.
İlk kitle iletişim araştırmalarında bilim adamları bu etki zincirinin en son aşamaları üzerine
eğilmişlerdir. Fakat elde edilen bulguların da gösterdiği gibi kitle iletişim araçlarının tutum ye
davranışlar üzerine doğrudan etkisi çok sınırlıdır.
Son yıllarda yapılan araştırmalar ise farkına yarma ye bilgi edinme gibi kitle iletişim
sürecinin ilk aşamalarında meydana gelen etkiler üzerine eğilmişlerdir. Bu aşamalar üzerine yapılan
araştırmalar, kitle iletişim araçlarına maruz kalmaktan kaynaklanan etkileri ortaya açık bir biçimde
koyabilme anlamında en verimli çalışmalar olmuştur. Bu bağlamda, kitle iletişim araçlarının
izleyiciler üzerindeki etkilerini açıklayabilmenin en verimli yollarından birisi gündem belirleme
modelidir. Nitekim Kosicki de gündem belirlemeyi tanımlamanın en iyi yolunun onu kitle iletişim
araçlarının etkilerini açıklamanın bir modeli olarak görmek olduğunu belirtir.
Gündem belirleme araştırmaları her ne kadar 1970'Ii yıllarla birlikte bilimsel yayınlarda
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görülmeye başladıysa da, bu düşünce akımının temellerini daha önceki araştırmalarda bulmak
mümkündür. Burada, gündem belirleme fikrinin oluşmasına katkıda bulunan önceki araştırmalara
ve araştırmacılara bir göz atmak yararlı olacaktır.
Kitle iletişim araçlarının izleyiciler ile dış dünya arasında bir köprü görevi gördüğü fikri yeni
değildir. Walter Lippmann ilk kez 1922'de yazdığı klasikleşmiş eseri "Kamuoyu”nda içinde
yaşadığımız çevre ile ilgili bildiklerimizin çoğunun bize doğrudan deneyimlerimizle değil de dolaylı
yollarla (örneğin kitle iletişim araçları aracılığıyla) geldiğini, fakat "bir görüntüden ibaret olduğunu
bildiğimiz herşeye sanki gerçek çevrenin kendisiymiş gibi davrandığımıza" işaret eder.
"Kişinin başından geçmemiş bir olay hakkında sahip olabileceği tek duygunun, söz konusu
olayın zihninizdeki imajının yarattığı duygudur" diyen Lippmann, bazen kurguyapılara (fictions) da
gerçeklere olduğu kadar güçlü tepkiler verdiğimizi dile getirdi. Lippmarın'a göre "insanın çevresine
uyumu denen şey kurguyapılar yoluyla oluşmaktadır". Hükümetin başkentteki uygulamaları ya da
dünyanın başka bir ülkesinde yaşananlarla ilgili olarak bildiğimiz şeyler bizzat yaşayarak değil,
başka birileri tarafından bize sağlanmaktadır. Böylece de doğrudan içinde yer almadığımız uzak
çevremizle ilgili düşüncelerimiz bize sağlanan bilgilerle oluşturduğumuz kurguyapılar üzerine
dayanmaktadır.
Diğer yandan Lippmann, gerçeklere ulaşmada bizi sınırlayan ögeleri de şöyle sıralamaktadır:
Sansür, sosyal ilişkilerde sınırlılık, günlük koşuşturmaca ve telaş içindeki bireyin toplumsal
konulara yeterince zaman ayıramaması, işimize gelmeyen gerçeklerle karşılaşma korkusu, çeşitli
bilgilerin soyutlamalarla anlatılması sırasındaki yanlış anlamalar ve kasıtlı çarpıtmalar.
Lippmann, kitle iletişim araçlarının gündem belirleme işlevine de şu sözlerle işaret eder:
"Siyasal olarak ilgilendiğimiz dünya; ulaşamadığımız, göremediğimiz, zihnimizde
canlandıramadığımız bir dünyadır. 0, keşfedilmeli, hakkında haber verilmeli ve imajı
oluşturulmalıdır. İnsan, tüm varoluşu bir bakışta görebilen Aristo’nun felsefesindeki tanrısal varlık
değildir.”
Lippmann'ın tezine göre dışarıdaki dünya ve o dünyanın zihnimizde tuttuğumuz imajları
arasındaki başlıca kanal (oluk) o dönemde gazete idi. Şüphesiz Lippmann, kitle iletişim araçlarının
dış dünyaya ilişkin olarak sahip olduğumuz imajları ya da "kafamızdaki resimleri" oluşturduğunu
ilk ifade eden değil ama en iyi ve en özet biçimde belirlen kişiydi.
Bugünkü anlamda gündem belirleme hipotezinin öncüleri arasında ise Norton Long (1958)
ile Kurt Lang ve Gladys Engel Lang'ın (1959) önemli yerleri vardır. Long 1958'de yayınladığı
"Çevreyle ilişkilerde Yerel Halk" adlı makalesinde kitle iletişim araçlarının gündem belirleme
işlevine şöyle işaret etmiştir:
"Bir anlamda gazete, gündem sınırlarını oluşturmada birincil harekete geçiricidir. Gazete,
insanların çoğunun ne hakkında konuşacağına, çoğunluğun gerçekleri ne olarak düşüneceğine ve
pek çok insanın sorunlarla mücadele etmede hangi yolu kabul edeceğine karar vermede en büyük
paya sahiptir.”
Lang ve Larıg (1959) da "Kitle iletişim Araçları ve Oy Verme" başlıklı çalışmalarında
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gündem belirleme düşüncesinin erken dönemdeki tanımlamasını şu sözcüklerle yapmıştır:
"Kitle iletişim araçları dikkati belirli konulara çeker. Politik insanların kamu imajlarını
yaratır. Gazeteler sürekli kitle içerisindeki bireylerin ne hakkında düşünmeleri, bilmeleri ve
hissetmeleri gerektiğini öneren nesneleri sunarlar.”
Kitle iletişim araçlarının gündem belirleme işlevine ilişkin düşüncelerin gelişiminde siyaset
bilimci Bernard Cohen de önemli bir yere sahiptir. Cohen, "Basın ve Dış Politika" adlı eserinde
"medya ne düşüneceğimizi değil, ne hakkında düşüneceğimizi söylemede başarılıdır" diyerek kitle
iletişim araçlarının birey ve toplum üzerine etkilerini inceleyen araştırmacılar için yeni bir çığır
açmıştır.
O zamana kadar kitle iletişim araçlarının "düşünce, tutum ve davranış" değiştirme gücü
üzerinde duran ve bu araçların "sınırlı etkisi" olduğu sonucuna ulaşan araştırmacılar artık ilgilerini
kitle iletişim araçlarının "bildirme ve farkına vardırma" gücü üzerine çevirmişlerdir. Başka bir
deyişle, kitle iletişim araçlarının insanların düşünceleri ve davranışları üzerine doğrudan güçlü etkisi
olmadan da güçlü bir algısal etkiye sahip olabileceği fikri, bu alanda çalışan bilim adamları için yeni
bir çığır açmıştır.

10.2. Gündem Belirleme Etkisi
Kitle iletişim araçlarında yer alan haberler, çevredeki karmaşık ve değişik özelliklere sahip
olaylar arasından izleyiciler (veya okuyucular) için seçilerek belirli gazetecilik kuralları
çerçevesinde tanımlanırlar. Her haber içeriğinde, bazı nesneler veya özellikler ön plana çıkarılarak
izleyicilere uzak çevreleri ya da başka bir deyişle dünya olayları hakkında çeşitli deneyimler
sağlanır. Kitle iletişim araçlarında yer alan bu haber içerikleri izleyicilerin günlük yaşamını pek çok
bakımdan etkileyebilir. İzleyicilerin kendilerini genel olarak iyi veya endişe içinde hissetmelerini
ve doğrudan deneyimlerinin ötesindeki dünya ile ilgili olarak hangi konulara ilgi göstereceklerini
kitle iletişim araçlarında yer alan haberler etkileyebilir.
Hakkında konuştuğumuz ve düşündüğümüz dünya olaylarının önemli bir bölümü bizden çok
uzaklarda geçer ve içinde yer almamız çoğu zaman pek mümkün değildir. Bu nedenle günümüzde
insanlar dünya ve ülke sorunlarını kitle iletişim araçları aracılığıyla öğrenmektedirler. Ancak
hükümetin içinde görev alan ya da bir haber konusu ile ilgili grubun içinde yer alan pek az kişi
haberleri birinci elden deneyimle öğrenme şansına sahiptir. Kitle iletişim araçları, dünya ve ülke
haberlerini izleyen insanların gözü ve kulağı gibidir. Bu nedenle izleyiciler, dış dünyayla ilgili
haberlerin önemli ya da önemsiz olduğuna ilişkin fikirlerini oluştururken kitle iletişim araçlarına
güvenmek zorundadırlar.
Gazete ve televizyon muhabirleri hergün kitle iletişim araçları için haber üretirken şu yolu
izlerler: Birincisi, hangi haberlerin ele alınacağına ve hangilerinin görmezden gelineceğine karar
verirler. İkincisi, tüm bu haberlerin her birinin "değerini" belirlerler. Kitle iletişim araçlarındaki yer
ve zaman sınırlılığından dolayı toplanan tüm haberlerden yalnızca küçük bir kısmı
yayınlanabilmektedir. Bu nedenle, hangi haberlerin yayınlanacağına ilişkin tercihler yapılmak
zorundadır. Bu kararlar, gazete ve televizyon kuruluşlarında görev yapan haber eleyicilerinin yaptığı
gündelik işlerin ilk basamaklarını oluşturmaktadır.
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Haber eleyicilerden geçen haberler de izleyicilere sunulurken eşit şekilde
değerlendirilmemektedir. Bazıları daha uzun, daha büyük ve ön sayfalarda veya ön sıralarda
verilirken, diğer bazılarından da kısaca, arka sayfalarda veya arka sıralarda söz edilir. Örneğin,
gazetelerde bir habere verilen değer, o haberin hangi sayfada verildiği, başlığının büyüklüğü ve
haberin uzunluğu ile belirlenir.
Gündem belirleme yaklaşımının iddiasına göre izleyiciler, kitle iletişim araçlarında yer alan
haberlerden sadece bazı gerçekleri öğrenmekle kalmazlar. Üstelik, kitle iletişim aracının bir soruna
veya konuya ayırdığı yerin konumu veya zamanın miktarı ile o sorunun veya konunun ne kadar
önemli olduğu yolunda çıkarımlarda da bulunurlar. Gazete editörlerinin veya televizyon
yayıncılarının gündelik işlerini yaparken yayınlanacak haberleri seçmesi ve haberlerin gazete veya
televizyondaki konumlarının belirlemesi, izleyicilerin dünyayı algılayış biçimleri üzerinde önemli
etkiler yapar.
Haberlerin, gazete ve televizyonlardaki konumları ile ilgili özellikleri (haberin öncelik sırası,
gazetede kapladığı yer veya televizyon haber bültenindeki yayınlanma süresi gibi), bazen raslantısal
ve çoğu zaman da kaçınılmaz bir biçimde gazetecilerin gündelik çalışmaları ve gazetecilik
geleneğinin bir gereği olarak ortaya çıkar. Ancak bu özellikler yine de izleyiciye aktarılan haberlerin
özellikleri arasında yer alır. Gündem belirleme, bu özelliklerin aktarılması olgusunu kitle
iletişiminin en önemli yanlarından biri olarak görür.
Kitle iletişim araçları doğrudan deneyimlerimizle öğrenemediğimiz ya da içinde yer
almadığımız olayları nasıl algılayacağımızı belirlemede çok önemli bir role sahipıir45 Hergün seçtiği
ve sunduğu haberlerle kitle iletişim araçları, o gün hangi konuların önemli olduğuna ilişkin
algılarımızı etkiler. Kitle iletişim araçları sahip oldukları bu etki sayesinde izleyicilerin ya da başka
bir deyişle kamunun düşünme ve tartışma gündemini düzenlemede önemli bir role sahiptirler.
Shaw ve McCombs da kitle iletişim araçlarının gündem belirleme etkisine şöyle işaret
etmektedir:
"Gazete editörleri ve radyo-televizyon yayıncılarının gündelik işlerinde haberleri seçerken
ve yayınlarken bizlerin sosyal gerçekliğimizi şekillendirmede önemli bir rol oynadıklarına ilişkin
olarak bugüne kadar önemli miktarda veri elde edildi. Kitle iletişiminin gündem belirleme işlevi,
kitle iletişim araçlarının bu etkisinin -bireylerin düşüncelerini biçimlendirmek için onların algısal
tahayyülünü etkileme yeteneği- nitelendirici ismi oldu. Kitle iletişiminin belki de en önemli etkisi,
bu araçların dünyamızı bizim için düşünsel olarak düzenlemesi ve organize etmesidir. Özetle, kitle
iletişim araçları ne düşüneceğimizi söylemekte başarılı olmayabilir, fakat ne hakkında
düşüneceğimizi söylemekte çok başarılıdır.,,
Gazete editörleri ve televizyon yapımcıları hergün izleyiciler için haberleri seçerek ve bu
haberlerin hangi sıraya göre ve ne şekilde verileceğini belirleyerek, günün önemli sorunları
hakkında ipuçları verirler. Gündem belirleme etkisi de bazı haberlerin günlük haber yayını için
seçilirken diğerlerinin geri çevrilmesi; bazı haberlere ön sayfada veya ön sıralarda yer verilirken
diğerlerinin arka sayfalara veya arka sıralara gömülmesi zorunluluğundan kaynaklanır.
Kosicki'ye göre gündem belirlemeyi tanımlamanın en iyi yolu, onu kitle iletişim araçlarının
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etkilerini açıklamanın bir modeli olarak görmektir. Rogers ve Dearing gündem belirlemeyi, "kitle
iletişim araçlarının bir süreç aracılığıyla farklı konuların görece önemliliğini bildirmesi ve kamuyu
etkilemesi" olarak tanımlarlar.
Yukarıdaki tanımlardan da yararlanarak, kitle iletişim araçlarının izleyiciler üzerine
etkilerini açıklama çabasındaki gündem belirleme şöyle tanımlanabilir: Gündem belirleme, kitle
iletişim araçlarının izleyici ya da okuyucuların ne hakkında düşüneceklerini, neyi önemli olarak
algılayacaklarını zamanla etkilemesidir.
Gündem belirleme yaklaşımının temel tezine göre, kitle iletişim araçlarının kendi önem
sırasına göre verdiği haberler zaman içinde okuyucular tarafından da benzer bir şekilde önemli
olarak algılanmaktadır. Başka bir deyişle gündem belirleme hipotezi, kitle iletişim araçları bir
konuya veya olaya ne kadar çok önem verirse (medya gündemi), izleyicilerin de o konu veya olaya
o kadar çok önem vereceklerini ileri sürer (kamu gündemi). Kitle iletişim araçlarının bir haber
konusuna yaptığı vurgu ile izleyicilerin bu haberlere verdiği önemlilik arasında güçlü bir ilişki
vardır. Şekilde görüldüğü gibi kitle iletişim araçlarında yer alan bir haberin önemliliğindeki artış, o
haberin izleyiciler arasındaki önemliliğini de etkiler.
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Konular

Medya İçeriğinde Konulara
Ayrılan Yer Miktarı

Konuların Kamuoyunda
Algılanışı

X1

X1

X2

X2

X3

X3

X4

X4

X5

X5

X6

X6

Şekil: Medyanın En Çok İlgi Gösterdiği Konular, Kamu Tarafından Da En Önemli Konular
Olarak Algılanır.
Kaynak: McQuail ve Windahl, 1981.
Gündem belirleme, kitle iletişim araçlarının belirli bir konuya ayırdığı yer veya zaman
miktarının ölçülmesi gerektiğini ve bu ölçümün ya izleyicilerin konulara gösterdiği ilgi miktarıyla
ya da onların konuların önemliliğine ilişkin yargılarıyla ilişkili olması gerektiğini söyler. Gündem
belirleme araştırmalarının çoğunda sorgulanan, kitle iletişim araçlarının üzerinde yoğunlaştığı
görece az sayıdaki konu ve sorunların kamu tarafından diğerlerine göre, genellikle, daha önemli
olarak algılanıp algılanmadığıdır. Gündem belirleme yaklaşımına göre, kitle iletişim araçlarının
önemli olarak seçtiği haberler ile okuyucuların haberlere verdiği önemlilik sırası arasında nedensel
bir ilişki (korelasyon) vardır.
Gündem belirleme çalışmalarını daha iyi kavrayabilmek için bu araştırmalarda sıkça geçen
"gündem", "olay", "sorun", veya "olay" kavramlarının ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Gündem,
zamanın belirli bir noktasında önemlilik sırasına göre dizilmiş sorunlar/konular ve olaylar listesidir.5
Olay, zaman ve yer ile sınırlı ayrı oluşumlardır Sorun veya konu, haber içeriklerinde yer alan çeşitli
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olguların ilişkili oldukları geniş kategorilerdir. Bugüne kadar yapılan gündem belirleme
araştırmalarında işsizlik, kürtaj, uyuşturucu kullanımı, Vietnam Savaşı gibi olgular gündemdeki
sorunlar/konular olarak ele alınmış, gündemdeki olaylar olarak da kuraklık, deprem gibi doğal
afetlerden söz edilmiştir.
Geçmişteki kuramsal karışıklıktan dolayı neyin olay, neyin sorun/konu olduğuna karar
vermek oldukça güçtür.
Olaylar ve sorunlar/konular arasında ayrım yapmayı güçleştiren unsurlardan biri de
medyanın tutumundan kaynaklanmaktadır. Örneğin gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun 24 Ocak
1993'de bir suikast sonucu yaşamını yitirmesi "olay" tanımına girmekle birlikte Türk basını
tarafından daha geniş bir sorunun/konunun içinde, laiklik taraftarlığı ve laiklik karşıtlığı bağlamında
ele alındı. Daha önce de ülkemizde buna benzer pek çok olay meydana gelmiş olmasına rağmen
Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayı, diğer etkenlerin (suikasti gerçekleştiren teröristlerin şeriat
yanlısı örgüt üyesi olduklarından şüphelenilmesi gibi) yanı sıra basının da yaklaşımı nedeniyle bir
sorun/konu haline geldi ve günlerce medya gündeminin üst sıralarındaki yerini korudu. Bu biçimde,
gerçekte olay tanımına giren bazı olgular kitle iletişim araçlarının yaklaşımı nedeniyle daha geniş
bir anlama sahip olan sorun veya konu kategorileri içinde değerlendirilebilir.
Gündem belirleme araştırmalarında iki tür konudan söz edilir:
1- Doğrudan öğrenilen sorunlar veya konular (obstrusive issues): İnsanların doğrudan
deneyimleriyle öğrendikleri sorunlar veya konulardır.
2- Dolaylı öğrenilen sorunlar veya konular (unobstrusive issues): İnsanların ilgilendiği fakat
asıl olarak medya aracılığıyla öğrenebildiği uzaktaki sorunlar veya konulardır.
Burada doğrudan öğrenilen (yakın konular) ve dolaylı öğrenilen (uzak konular) konuların
nasıl tanımlandıklarını biraz daha yakından incelemek yararlı olacaktır. Doğrudan öğrenilen konular
için verilen klasikleşmiş örnek enflasyon ve hayat pahalılığı konusudur. Dolaylı öğrenilen konulara
verilen en iyi örnek de dış olaylardır (diğer ülkelerle ilgili haberler). Kamuyu oluşturan bireylerin
enflasyon ve hayat pahalılığını öğrenmek için kitle iletişim araçlarına gereksinimi yoktur. Çünkü
insanlar enflasyon ve hayat pahalılığını doğrudan deneyimleriyle (çarşıya, pazara, vb. çıktıklarında)
öğrenebilirler. İnsanlar dış olaylar hakkında bilgilenmek için ise kitle iletişim araçlarına
bağımlıdırlar.
Araştırmacılar arasında sözü edilen değerlendirme biçimine her hangi bir karşı çıkış söz
konusu değildir. Ancak, suç, enerji krizi gibi konularda ise bilim adamları arasında bir anlaşmazlık
mevcuttur. Örneğin Zucker "suç" konusunu doğrudan öğrenilen bir konu olarak tanımlarken;
Weaver, Graber, McCombs ve Eyal bu konuyu kitle iletişim araçları aracılığıyla veya diğer kişiler
aracılığıyla dolaylı olarak öğrenilen bir konu olarak değerlendirmektedir.
Bir konunun bazen doğrudan öğrenilen bazen de dolaylı öğrenilen bir konu olabileceğine
ilişkin tartışmalar kavramsal bir karışıklığa yol açmaktadır. Zucker de enerji krizi dönemlerinde
enerji konusunun doğrudan öğrenilen bir konu haline geldiğini ileri sürmüştür. Şayet doğrudan
öğrenilen konulardan fiziksel olarak ilişkide bulunulan konuları anlamak gerekiyorsa, gerçekten de
kriz dönemlerinde elektrik kesintileriyle veya arabamıza benzin alırken "enerji krizi"nin etkilerini
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doğrudan deneyimle yaşamaktayız. Fakat kriz geçtiğinde "enerji krizi" konusu bizim için yine
dolaylı öğrenilen bir gündem konusu durumuna gelmektedir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Gündem Belirleme Kuramı’nın temel savını öğrendik. Bu alandaki çalışmalar, tarihsel
olarak çok eskilere dayanmakla birlikte, kuramın biçimlendirildiği ve somut olarak tezin
geliştirildiği tarih yine 60’lı yıllardan sonradır.
1968’de ABD’de gerçekleştirilen başkanlık
seçimleri sırasında yapılan çalışmalar 1972’de akademik bir yayın olarak kendini göstermiş ve
akademik yayının altındaki imzalar da; McCombs ve Shaw’undur. Görüldüğü üzere “suskunluk
sarmalı” da bir seçim sürecini temel almış ve politik yarışın bir unsuru olarak siyasal partilerin oy
oranına etki eden gücü sorgulamaya çalışmıştır. Gündem Belirleme Kuramı da seçimler sürecindeki
yayın organlarının aktarımlarının ne ölçüde gündemi biçimlendirdiği üzerine konumlandırılmıştır.
Nitekim bu arayış ve çalışmalar sonucunda, gündemin belirlenmesinde medyanın önemli bir etkisi
vardır, ancak medyaya maruz kalan kitlenin “nasıl” düşüneceği konusunda etkisi yoktur denilmiştir.
Tüm bu aktarımlar, bu bölüm içerisinde işlenmiş ve paylaşılmıştır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

1- Kitle iletişim araçlarının karşısındaki izleyiciler üzerinde
açtığı etkiler sırasıyla; farkına varma, bilgi edinme, tutum
belirleme, davranış değiştirmedir.
2- Lippmarın'a göre "insanın çevresine uyumu denen şey
kurguyapılar" etkili değildir.
3- Kosicki'ye göre gündem belirleme modeli; kitle iletişim
araçlarının etkilerini açıklamada uygun bir model değildir.
4- Gündem belirleme yaklaşımına göre, kitle iletişim
araçlarının önemli olarak seçtiği haberler ile okuyucuların
haberlere verdiği önemlilik sırası arasında nedensel bir ilişki
(korelasyon) yoktur.
5- Gündem belirleme araştırmalarında iki tür konudan söz
edilir: Doğrudan ve Dolaylı öğrenilen sorunlar.
Cevaplar: 1D, 2Y, 3Y, 4Y, 5D
1) Gündem belirleme araştırmalarında tarihsel başlangıç noktasını belirtiniz ve neden bu
tarihsel yolculuğa ihtiyaç duyulduğunu açıklayınız?
2) Gündem belirleme kuramının temel tezi nedir?
3) Gerek suskunluk sarmalı, gerekse gündem belirleme tezi çalışmaları kendilerine
seçimleri odak almıştır. Söz konusu kuramları bu noktadan yorumladığınızda, süreçte politikanın
nasıl bir işleve sahip olduğu söylenebilir?
4) Gündem belirleme kuramının bugün için hangi temel eleştirilerle karşılaştığı konusunda
düşüncelerinizi paylaşın?
5) Gündem belirleme, kitle iletişim araçlarının belirli bir konuya ayırdığı yer veya zaman
hangi metodolojik yöntemle araştırılır?
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11. GÜNDEM BELİRLEME SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Bu bölümde gündem süreci hakkında bilgi edinilecektir. Gündemin nasıl oluştuğu, hangi
aşamalardan geçtiği ve bu süreçlerdeki aktörlerin neler olduğu üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Gündem belirleme sürecinin önemli bir kaynağı olan “medya gündemi” nasıl oluşur?
2) Medyada haber oluşum sürecinde temel aktörler kimlerdir?
3) Medyanın iyelik durumu, medya haber yapım sürecinde nasıl bir etkiye sahiptir?
4) Medyada konsantrasyon kavramı nedir? Dikey ve yatay konsantrasyon nasıl oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Medya Gündemi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Medya gündeminin nasıl
oluştuğu öğrenilecek.

Temel literatür okumaları ve
özellikle, medya, politika ve
kamu gündemi arasındaki
ilintiyi sergileyecek
araştırmaları inceleyerek.

170

Anahtar Kavramlar


Eşik Bekçileri



Haber Eleyiciler



Medya



Medya Gündemi
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Giriş
Gündem Belirleme Kuramı’nın önemli ayaklarından birisi de hiç kuşkusuz medyadır.
Medya, tasvir edilen toplumsal yapı içerisinde konumlanmış araçlardan birisidir. Sacayağının en
önemli bileşenidir. Doğal olarak günlük hayatın akışı içerisindeki olaylardan etkilenen ve
“kamunun” ve de “politikanın” gündemine yerleşmiş olan olay ve sorunları takip eden bir yapıdır.
Bu yapının sözkonusu olay ve sorunları muhataplarına yansıtması kuşkusuz kimi kurallara, ilkelere
bağlıdır. Bugünün koşullarında bir medya kuruluşunun yapılanmasını, tecimsel bir yapılanmanın
dışında görmek ya da değerlendirmek olası değildir. Oysa bilindiği üzere medya, kamusal bir hizmet
görmektedir. Dolayısıyla bu özelliği itibariyle de kimi dokunulmazlıkları da üzerinde barındırdığı
varsayılan yapılardır. Gerel iç hukuk gerekse uluslararası hukuk bağlamında bakıldığında yapılan
düzenlemeler, kamunun bilgi edinme hakkı nedeniyle güvenceye alınmaya çalışılmıştır. Tüm bu
ideal çerçevelemeye karşın, medyanın tecimsel yapısı ve iyelik durumu gözönüne alındığında
ekonomik güç odaklarından ya da siyasi erkten bağımsız hareket etmesi pek de olası değildir.
Bizatihi kendisi bir ekonomik unsur oluşu ve de “yatay-dikey konsantasyon” sorunu nedeniyle,
deyim yerindeyse piyasa şartlarına uyum sağlamak zorundadır. Medya kuruluşlarının sahibi
durumundaki sermaye, aynı zamanda diğer sektörlerde de “liberal ekonomi” koşullarında yer
almaktadır. Tüm bu unsurlar, haber oluşum sürecinin etki alanını biçimlendirmektedir. Medya
gündeminin oluşumuna ilişkin yaklaşımlar; bu temel bakış açılarıyla yorumlanması durumunda
daha etkin bir medya tanımı yapılması olasıdır.
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11. GÜNDEM BELİRLEME SÜRECİ
Gündem belirleme en geniş anlamda "gündem belirleme süreci" diye adlandırılır ve üç ayrı
gündem ile ilgilidir. Birincisi, haber değerleriyle veya izleyici tercihleriyle fark edilen "medya
gündemi"dir. İkincisi, medya tarafından etkilendiği varsayılan "kamu gündemi"dir. Üçüncüsü de
siyasal ya da diğer çıkar gruplarının belirlediği "politika gündemi'dir.
Rogers ve Dearing medya gündemi, kamu gündemi ve politika gündemi arasındaki ilişkiyi
bir şema ile açıklarlar. Bilim adamlarının bu çalışmalarıyla sağladıkları en önemli katkılardan biri
de söz konusu gündemlerin ne tür etkilenimler altında oluştuğunu ortaya koymalarıdır.
Şekil: Gündem Belirleme Sürecinin Başlıca Unsurları
Kaynak: Rogers ve Dearing, 1988.
(https://www.google.com.tr/search?q=Rogers+ve+Dearing,+1988&espv=2&biw=1440&bi
h=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHzt2mkanKAhXnfnIKHYhNDccQ_AU
IBigB#imgrc=sEzJsepb4TNzlM%3A)

Kişisel Deneyim ve Seçkinler ile Diğer Bireyler

Dikkat Çeken Haber İçerikleri

Haber eleyiciler, Etkileyici Medya ve

Arasındaki Kişilerarası İletişim

Politika

Medya

Kamu

Gündemi

Gündemi

Gündemi

Bir Gündem Konusunun Önemliliğinin Gerçek
Yaşamdaki Göstergeleri
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Şekilde görüldüğü gibi medya gündemi; kamu gündemi ve politika gündeminin her ikisini
birden etkiler. Politika gündemi de medya gündemini belirleyebilir. Bu etkileşimlere ilave olarak
medya gündeminin, kamu gündeminin ve politika gündeminin oluşumuna etki eden başka unsurlar
da vardır.
Medya gündeminin oluşmasına pek çok unsur katkıda bulunur. Bunlar başlıca üç kategoride
toplanabilir.
1- Medya gündemi; kitle iletişim aracı çalışanlarının, o gün haber sayfasına ya da bültene
girecek önemli haberlerin ve diğer önde gelen kitle iletişim araçlarının etkisi altında oluşturulur.
Medya gündeminde hangi haberlerin yer alacağı ve bu haberlerin hangi önem sırasına göre
verileceği konusunda basın kuruluşlarında pek çok kimse belirleyici olur. Bu süreçte yer alan kitle
iletişim aracı çalışanları haberi toplayan muhabirden, söz konusu haberin gazetede veya televizyon
haber bülteninde ne kadar büyüklükte (veya süreyle) yer alacağına karar veren yazıişleri müdürüne
(televizyonda haber müdürü) kadar uzanır. Bu zincirde yer alan kitle iletişim aracı çalışanlarına
"haber eleyiciler" denir. Haber eleyiciler, haberin toplanmasından gazete sayfasına basılıncaya
kadar geçen çeşitli aşamalarda haberin içeriği ve biçimi üzerinde önemli değişiklikler yapabilirler.
Örneğin, haberin hangi bakış açısıyla yazılacağına, medya gündeminde hangi sırada ve ne kadar yer
kaplayacağına karar verirler. Bir haberin medya gündeminde nasıl yer alacağını belirleyen
unsurlardan biri de o gün kitle iletişim araçlarında yer alacak diğer önemli olaylardır. Eğer
hazırlanan bir haber, gazetecilik kuralları çerçevesinde diğerlerinden daha önemliyse ya da başka
bir deyişle daha önemli olarak değerlendirildiyse, doğal olarak medya gündeminde üst sıralarda ve
daha geniş bir yer kaplayacak biçimde yer alır. Daha az önemli olarak değerlendirildiği durumlarda
ise alt sıralara ve küçük olarak yerleştirilir.
2-Medya gündemini belirleyen önemli unsurlardan biri de, gerçek yaşamda meydana gelen
ve gündem maddesi olabilecek kadar önemli olaylardır. Bu olaylar medya gündeminde yer alacak
haberlerin temelini oluştururlar. Gazetecilerin meydana gelen önemli olayları görmezden gelmesi,
medya gündeminde bu olaylara yer vermemesi düşünülemez.
3-Kitle iletişim aracı çalışanlarının kişisel deneyimleri ve yakın çevrelerinde yer alan
seçkinlerle ve diğer bireylerle girdikleri ilişkiler de, medya gündeminin belirlenmesi üzerinde etkili
olur.
Kamu gündeminin belirlenmesi üzerinde etkili olan unsurlar da üç kategoride ele alınabilir.
Bunlar sırasıyla:
1- Medya gündemi.
2- Kamuyu oluşturan bireylerin kişisel birikimleri ve kişisel ilişkileri.
3- Doğrudan deneyimle öğrendikleri gerçek yaşamda oluşan olaylardır.
Politika gündeminin oluşmasına da pek çok unsur etki eder. Bunları şöyle sıralamak
mümkündür:
1- Gerçek yaşamdaki gelişmeler sonucu sorun olarak ortaya çıkan ve çözüm bekleyen işler.
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2- Kamunun politikacılardan beklentileri.
3- Medyanın politikacıların çalışmalarını yakından izlemek istemesi ve zaman
zaman onları etkilemeye çalışması.
4- Politikacıların birey olarak içinde bulundukları çevre ve sorunları çözme
doğrultusunda sahip oldukları düşünceler.

11.1. Medya Gündemi
Kitle iletişim araçlarında çevre kirliliği, terör, enflasyon ve hayat pahalılığı gibi çeşitli
konular yer alır. Bu konular medya gündemini oluşturur. Medya gündeminin belirlenmesi ile ilgili
araştırmalarda kitle iletişim araçlarında yer alan haberlerin bu kuruluşlar tarafından nasıl seçildiği,
nasıl üretildiği ve kitle iletişim araçları içeriğinde nasıl vurgulandığı incelenir. Başka bir deyişle,
haberler kitle iletişim araçlarında yayınlanıncaya kadar geçen haber üretimi süreci ele alınır.
Medya gündeminin nasıl oluştuğunu kavrayabilmek için kitle iletişim araçlarının birer
kurum olarak çalışma biçimlerini ve nasıl bir çevre içinde yer aldıklarını genel olarak bilmek
gerekir. Kitle iletişim araçları da tüm diğer kamuya hizmet veren işletmeler veya kurumlar gibi
sosyal bir çevre içinde yer alırlar. Bu çevre ile sürekli bir etkileşim içindedirler. İşlevlerini sağlıklı
bir şekilde yerine getirebilmek için de kurum içi görev bölümü yapmışlardır ve mesleki değerler
oluşturmuşlardır.
Haber konularını oluşturan gerçek dünya olayları dışında medya gündeminin belirlenmesine
etki eden kurum dışı unsurları medya sosyolojisi; kurum içi unsurları da haber sosyolojisi
kavramları ile açıklamak mümkündür. Medya sosyolojisi, genel anlamda, kitle iletişim araçlarının
içeriğine etki eden unsurların (ekonomik ve siyasal çıkar grupları gibi) incelenmesini kapsayan
çalışmalar ile ilgilidir.58 Haber sosyolojisi ise daha sınırlı bir anlama sahiptir. Yalnızca
gazetecilikteki mesleki değerlerin, inançların ve geleneklerin incelenmesini ele alır.
Kitle iletişim araçları şekilde de görüldüğü gibi bazı sosyal, siyasal ve ekonomik etkiler
altında dış dünyada cereyan eden olaylardan bazılarını seçerek haber haline getirirler ve okuyucu
kitlelerine sunarlar. Kitle iletişim araçlarının personel bakımından iç yapısı gazeteciler, yöneticiler
ve teknisyenlerden oluşur. Kurum içindeki haber üretimi sürecinde esas belirleyici olan
gazetecilerdir. Ancak, yöneticilerin de çeşitli ekonomik ve siyasal kaygılarla kitle iletişim aracında
yayınlanacak haberler üzerinde zaman zaman etkide bulunabildiklerini gözardı etmemek gerekir.
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BASKILAR

EKONOMİK

Kaynak: Stephen. 1992. (Bu konuda kaynak Atabek ve Dağtaş’ın “Kamuoyu ve İletişim”
adlı yapıtıdır. Tablolar ve grafikler sözkonusu eserden derlenmiştir.)
Medya gündemini kimin belirlediği ve medya gündeminin topluma ne gibi etkileri olduğu
sorusunu ilk defa 1948 yılında Lazarsfeld ve Merton araştırmıştır. Bu bilim adamlarına göre kitle
iletişim araçlarının konu gündemi, toplumsal kontrolün görünmez bir biçimi olarak güçlü grupların,
özellikle de sermaye çevrelerinin etkisi ile belirlenir. Lazarsfeld ve Merton araştırmalarında şu
sonuca varmışlardır:
"Büyük sermaye çevreleri, kitle iletişiminin üretimini ve dağıtımını finanse ederler.
izleyicileri yönlendirmeye niyet edip etmediklerini bir tarafa bıraksak bile, parayı veren düdüğü
çalar.
Benzer olarak Qualter (1985) da kar amacıyla finanse edilen kitle iletişim sisteminin
toplumun yönetici sınıfı tarafından işletildiğini ve bu nedenden dolayı da toplumun sosyoekonomik
yapısını ciddi olarak sorgulamasının beklenemeyeceğini belirtir. Kitle iletişim araçlarının yönetici
sınıfın bakış açısını izleyicilere yumuşak bir şekilde ama kesin olarak kabul ettirdiğini belirten
Qualter şöyle devam eder:
"Kitle iletişim araçları, bazı komplo kuramcılarının ileri sürdüğü gibi toplumu
olumsuz anlamda yönlendirmekten çok uzaktır. Onların başlıca işlevi; bireyleri
topluma uyumlu hale getirerek, güven vererek ve rahatsız edici haberlerden koruyarak sistemi
desteklemek biçiminde görünmektedir.”
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SOSYAL ve SİYASAL

BASKILAR

Şekil 2: Kitle iletişim Araçlarını Kuşatan Sosyal çevre.

Kitle iletişim araçlarının bu işlevleri, kitle iletişim araçlarında görev yapan seçkinlerin,
editörlerin ve gazetecilerin "kazanılması" ile kalıcılaştırılır. Böylece, gelenekler, uygulamalar ve
kitle iletişim araçları çalışanlarının değerleri medya gündemini biçimlendirir.
Mcleod, Kosicki ve Pan, gerçek dünyada cereyan eden olayların nasıl bir anlayışla haber
haline getirilerek kitle iletişim araçlarında yer alması gerektiğine ilişkin olarak gazeteciler arasında
var olan iki farklı görüş açısına işaret etmektedirler: Birinci bakış açısına sahip olanlar, gazetecilerin
olayları olduğu gibi haber haline getirmesi gerektiğine inanırlar. İkinci bakış açısını savunanlar ise,
gazetecilerin haberleri yazarken kamunun yararını gözetme görevi olduğuna inanırlar.
Birinci bakış açısını savunanlar basını tarafsız bir gözlemci olarak görürler ve ona pasif bir
görev yüklerler. Bu durumda gündem belirleme araştırmacıları, sadece politikacılardan ve çeşitli
haber kaynaklarından kitle iletişim araçları aracılığıyla akan enformasyonun izleyiciler üzerindeki
etkilerini incelerler. İkinci bakış açısına göre ise, kitle iletişim araçları yalnızca sosyal olayları ye
siyasal çevreyi izleme rolüne değil, izleyicilerin dikkatlerini yararlı bir gündeme çekerek siyasal ye
sosyal yenileşmenin öncülüğünü yapan daha kapsamlı ve daha önemli bir role sahiptir. Bu durumda
da gündem belirleme araştırmacıları, gazeteciler tarafından toplum yararına olarak gündeme
getirilen (belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi) konuların izleyicilerin gündemini ne ölçüde
etkilediğini araştırmalıdırlar.
Ancak, gündem belirleme araştırmaları medyanın gündemini yapılandıran süreci gözardı
ederek, sürekli medya gündemini verilen olarak ele aldılar. Bu iki bakış açısı arasında bir tercihte
bulunma zorunluluğu hissetmediler. Çünkü, gündemin kasıtlı ya da kasıtsız olarak oluşturulduğuna
bakılmaksızın medyanın gündem belirleme etkisini incelemek mümkündür. Fakat yine de medya
gündeminin nasıl ye kimler tarafından belirlendiği açık bir biçimde ortaya konmalıdır.
Kitle iletişim araçları gerçek dünyada meydana gelen olaylardan seçtikleri haberlerle
gündemi belirler. Ancak, kitle iletişim araçlarının gündem belirleme işlevi kendiliğinden otomatik
olarak gerçekleşmez. Çünkü söz konusu süreç, sadece gerçek dünyadan bir olayın alınarak gazete
sayfasında ya da televizyon haber bülteninde sunulmasından çok daha fazla birşeydir. Gündem
belirleme sürecinde gazeteciler ve kitle iletişim aracı kuruluşları dikkate değer bir role sahiptirler.
Gerçekten kitle iletişim araçlarının etkileri hakkında fikir sahibi olmak istiyorsak haberlerin nasıl
toplandığına ve hangi etkiler altında yayma hazır hale getirildiğine dikkat etmeliyiz. Çünkü kitle
iletişim aracının yaptığı etki, haber öyküsünün belirli bir şekilde ele almasından ve belirli ölçütlere
ya da değerlendirmelere göre gazete veya televizyonda yayına verilmesinden kaynaklanmaktadır.
Kosicki'ye göre kitle iletişim araçlarının dünyada olup biten herşeye yer vermesi ne zaman
ne de kapasite bakımından mümkündür. Hatta, gazete veya televizyonda yer alacak haber
öyküsündeki kişinin, düşüncenin, konunun veya olayın tüm özellikleri ne bile genellikle yer
verilemez. Başka bir deyişle, söz konusu mevcut tüm özellikler habere değer görülmez. Gazeteciler,
kitle iletişim araçları gündemini oluşturan haberleri veya konuları belirli bakış açılarına göre
seçerler. Seçtikleri haberlerde de habere temel oluşturan olayların sadece belirli özelliklerini
vurgularlar. Gazetecilerin sahip oldukları bu bakış açıları genel olarak haber değeri diye adlandırılır.
Gazetecilerin dünyada olup biten olaylar arasından bazılarını haber olarak seçmesi ve
seçtikleri haberlerde de olayların sadece belirli özelliklerine yer vermeleri rastgele
177

gerçekleşmemektedir. Bu süreç, gazeteciler için kalıplaşmış ve artık norm haline gelmiş belirli
kuralar tarafından yönlendirilmektedir. Bu sayede gazeteciler, önemli gördükleri şeylere kitle
iletişim araçlarında yer verebilirler ve izleyicilerin dikkatlerini haberin belirli özelliklerine çekerek
diğerlerinden uzaklaştırırlar.
Shoemaker ve Reese kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberlerin içeriğine etki eden
unsurları şöyle belirlediler:
1- Kitle iletişim aracı çalışanlarından kaynaklanan etkiler. Bunlar arasında gazetecilerin
kişisel özellikleri, mesleki birikimleri ve değer yargıları sayılabilir.
2- Kitle iletişim araçlarının çalışma düzeninden kaynaklanan etkiler. Kitle iletişim aracı
içeriği, gazetecilerin günlük çalışmalarından etkilenir. Bunlar arasında zaman kısıtlılıkları, haber
yayınındaki yer sınırlılıkları, haber yazımındaki belirli kurallar, haber değeri, tarafsızlık ilkesi ve
muhabirlerin haber kaynaklarına olan bağlılıkları sayılabilir.
3- Kitle iletişim araçlarının kurum olarak çok çeşitli amaçları vardır. Bunlardan en yaygın
olanı maddi gelir elde etmektir. Kitle iletişim araçlarının bu amaçlarının kendi içerikleri üzerinde
çok çeşitli etkileri olabilir.
4- Kitle iletişim aracı içeriğine kurum dışından gelen etkiler de vardır. Bunlar arasında; çıkar
gruplarının bazı olay ve olguları belirli bakış açılarına uygun olarak yayınlatmak veya
yayınlatmamak için gösterdikleri çabalar, kitle iletişim aracının içeriğine girebilmek için yapay
haberler üretmeleri ve hükümet çevrelerinden kaynaklanan etkiler sayılabilir.
5- Kitle iletişim aracı kuruluşunun ideolojik eğilimi de içeriğini etkiler. Örneğin, kapitalist
ideolojiye sahip bir yayın kuruluşundan, içinde yer aldığı ve belirli çıkarlar umduğu kapitalist
sistemi ciddi olarak sorgulayıcı yönde yayın yapması beklenemez.
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ABD’de Haber Dergilerinde Yayınlanan Haberlerin Dağılımı
Üç Haber Dergisinde Yayınlanan Başlıca Haber Konularının
Yıllara Göre Sayısal Dağılımı
YIL
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

1967 1968 1969 1970 Toplam

7

5

7

28

49

160

206

160

123

99

44

888

47

43

30

98

37

58

56

51

39

71

26

556

1
10

O
9

O
5

2
6

7
12

22
11

7
44

17
12

46
25

109
69

52
31

263
234

32
-Suç
3
Uyuşturucu 4
Sigara
alışkanlığı
8
Şehi r
İsyanları
O

11

5
4

13
5
7

1O
11
3

20
18
1

1O
35
LO

10
21
24

19
25
30

38
35
18

28
25
36

29
22
35

220
205
172

O

9

15

28

15

9

11

3

22

9

129

O

O

6

6

17

41

36

15

3

125

O

7

1

11

12

14

3

15

41

110

Konu
Vietnam
Savaşı
Irksal
İlişkiler
Öğrenci
olayları
Enflasyon
Kitle İletişim
araçları

Çevre
Kirliliği
Yok sulluk
Kadın
hakları

5

Toplam

1

3

3

O

11

4

3

7

36

6

4

78

2

1

O

4

1

5

3

3

O

4

24

47

120

83

79

184 191

347

412

390

402

499

320

Kaynak: Funkhouser, Journalism Quarterly,

1973

Medya gündeminin kim tarafından ve nasıl oluşturulduğuna ilişkin ilk kapsamlı
araştırmalardan biri Funkhouser tarafından gerçekleştirilmiştir. 1960'dan 1970'e kadar 11 yıllık bir
dönemi ele alan Funkhouser, kitle iletişim araçlarının içeriği ile bu içeriğe temel oluşturan olayların
gerçek yaşamdaki durumlarını yıllara göre karşılaştırdı.
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Medya gündemini haftalık haber dergileri Times, Newsweek, ve U.S. News and World
Report üzerinde içerik analizi yaparak öğrenen araştırmacı, bu olayların gerçek yaşamdaki
durumlarını da Amerika Birleşik Devletleri İstatistik Özetleri'nden ve diğer kaynaklardan alınan
istatistiklerle saptadı. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Funkhouser'in incelediği toplam on iki
konu arasında Vietnam Savaşı, ırksal ilişkiler, öğrenci olayları, enflasyon, kitle iletişim araçları, suç,
uyuşturucu, sigara alışkanlığı, şehir isyanları, çevre kirliliği, yoksulluk ve kadın hakları
bulunuyordu.
Araştırmacı, Sürekli Yayınlara Yönelik Okuyucu Rehberi'ndeki dizinlerden yararlanarak bu
konuların içerik analizi uygulanan dergilerde söz konusu dönemde yıllara göre kaçar kez
yayınladığını belirledi. Daha sonra da bu konulardan bazılarını gerçek yaşamdaki durumlarıyla,
başka bir deyişle ilgili istatistiki verilerle karşılaştırdı.
Ortaya çıkan sonuçlar yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, Funkhouser'in araştırmasında
medya içeriği olarak tespit edilenlerle gerçek yaşamdaki olayların durumları tam olarak
bağdaşmıyordu. Bulgulara göre medya içeriği, bazı olayların gerçek yaşamdaki durumlarını aynen
yansıtıyor, fakat diğer bazılarının gerçek yaşamdaki durumlarıyla önemli farklılıklar gösteriyordu.
Örneğin, uyuşturucu kullanımı ile enflasyon ve hayat pahalılığı ile ilgili haberler gerçek yaşamdaki
durumlarıyla orantılı olarak medya gündeminde hemen hemen aynı yeri aldılar. Fakat yoksulluk ve
çevre kirliliği konularında medyada yer alan haberler gerçek durumla çok az bağdaşıyordu. Vietnam
Savaşı, suç, öğrenci olayları ve şehir isyanları gibi konular ise gerçek yaşamdaki gelişmeler göz
önünde bulundurulduğunda, medya gündeminde üst sıralara bir iki yıl önce tırmanmıştı.
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Tablo 2
Kaynak: Funkhouser, Journalism Quarterly, 1973.
Kitle İletişim Araçlarında Yer Alan Konuların Miktar Bakımından İlgili İstatistiki
Bilgilerle Karşılaştırılması
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Vietnam
Savaşı
Hakkında
Yayınlanan
Haberlerin
Sayısı
Vietnam’daki
Amerikan
Askerlerinin
Sayısı(Sayılar
Bin Olarak
Gösterilmiştir.)
Suç Hakkında
Yayınlanan
Haberlerin
Sayısı
Her Yüz Bin
Kişiye Düşen
Suç Miktarı
Şehir İsyanları
Hakkında
Yayınlanan
Haberlerin
Sayısı
Şehir
İsyanlarının
Sayısı

7

5

7

28

49

160

206

160

123

99

44

-

-

-

-

23

184

385

486

536

474

334

3

5

5

11

18

35

21

25

35

25

22

1123

-

-

1292

1440

1512

1667

1922

2235

2471

2741

0

1

0

0

6

6

17

41

36

15

3

-

-

-

-

-

-

-

172

435

245

195

Funkhouser araştırmasında medyanın bazı olayları gerçek yaşamdaki durumlarıyla
paralellik gösterecek biçimde tam olarak yansıttığını belirledi. Ancak diğer bazı olaylar
hakkındaki haberler, hem sayısal hem de zamanlama bakımından olayların gerçek yaşamdaki
durumlarını yansıtmıyordu.
Bilindiği gibi bazen gerçek yaşamda olaylar azalırken medyanın bu olaylara ilgisi artar.
Bazen de gerçek yaşamda olaylar tırmanırken medyanın bu olaylara ilgisi azalır. Kimi zaman
da gerçek yaşamdaki olaylar durağan bir şekilde seyrederken, medyanın bu olaylara ilgisi bazen
artar, bazen de azalır. Öyleyse, medyanın ilgisini çeken önemli olaylardan haber yapmaya ilave
olarak beş tür haber üretme tekniği daha vardır:
Medyayı olayların akışına uydurmak: Örneğin belirli bir dönemde öğrenci olayları,
işçi eylemleri gibi aynı tür olayların devam etmesi durumunda bunların her biri "haber" olarak
izlenir. Bu tür olaylar sıklık bakımından artış gösterseler bile esasında aynı olayın devamı
niteliğindedirler. Diğer yandan, bir kaç yüz öğrencinin katıldığı tek bir yürüyüş çoğu zaman
medya gündeminde yer almaz. Çünkü kitle iletişim araçları bu tür bir olayı haber olarak verme
"eğilimine" henüz girmemişlerdir. Ancak olaylar, gerek siyasal gerekse nitelik bakımından
belirli bir düzeye ulaştıktan sonra tek tek izlenerek medya gündeminde yer verilirler.
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Haberi ilginç hale getirmek: Esasında haber değeri olmayan bazı olaylar yalnızca
haber bültenlerine girebilmek amacıyla basının ilgisini çekecek hale getirilir. Protesto
yürüyüşleri, gösteriler, oturma eylemleri ve açlık grevleri bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
Örneğin, Şubat 1996'da ülkemizdeki üniversitelerde öğrenin harçlarının arttırılması normal
olarak medya gündeminde kapsamlı olarak yer almıyordu. Fakat harçları protesto eden öğrenci
eylemlerinin yayılması üzerine bu konu medya gündemine yerleşti.
Ayrıntıları ele almak: Bir olayın tüm içindeki yerine bakılmaksızın bazı unsurlar
üzerine eğilerek ya da seçerek onları haber haline getirmek mümkündür. Örneğin, bir zirvede
devlet başkanlarının yaptığı açıklamaların yanı sıra bu olayı izleyen yüzlerce gazeteciyi de
haber konusu yapmak. Çok sayıda gazetecinin zirveye ilgi göstermesi ve çevredeki otellerde
yer kalmaması gibi.
Abartma: Aslında önemsiz bir olay abartılarak haber değeri varmış gibi gösterilir.
Örneğin. bir salgın hastalık gerçekte sadece bir kaç kişiyi etkilediği halde tüm toplumu tehdit
ediyormuş gibi gösterilmesi durumunda olduğu gibi.
Önemli gibi göstermek: Haber değeri olmayan bir olayı haber değeri varmış gibi
verilebilir. Örneğin, hergün pek çok kuruluşun toplantılarına katılan bir siyasal liderin aslında
haber değeri olmayan herhangi bir sözünü öne çıkartarak toplantı haberini vermek.
Gazetecilerin sık sık başvurdukları sözü edilen haber üretme teknikleri ile yazılan
haberler çoğu zaman önemli gündem konuları arasına giremez. Daha çok diğer önemli
haberlerin yanı sıra bir "dolgu malzemesi" ve gazete sayfalarını veya televizyon haber
bültenlerini "renklendirici malzeme" olarak kullanılır. Ancak, yapay yollarla üretilen haberler
kullanılarak toplumsal yaşamdaki gelişmeler sonucu oluşan gerçek gündemin, medya
gündeminde doğru bir şekilde yer almasının engellenebileceğini de gözden uzak tutmamak
gerekir.
Araştırmalar göstermektedir ki medya gündemi, güçlü halkla ilişkiler çabası ortaya
koyan kurumların gündemlerini de yansıtmaktadır. Halkla ilişkiler uzmanları mensubu
oldukları kuruluşun çıkarlarını ya da amaçlarını gerçekleştirmek için medya gündemini
belirlemeye çalışabilirler. Gerçekten de kamu gündemini etkilemek isteyen bir halkla ilişkiler
uzmanı için ilk adım, konuyu medya gündeminde sorgulanır hale getirmek olabilir. Bir kez bu
yapıldıktan sonra, izleyici konudan ve konunun öneminden haberdar olacağı için mesajı karşı
tarafa (izleyiciye) geçirmek çok daha kolaydır. Bu tür bir çaba Şekil 2'de "politika
gündemi"nden "medya gündemi"ne doğru bir ok işaretiyle gösterilmektedir.
Özetle, gerçek yaşamda cereyan eden olaylar, çeşitli haber üretme teknikleri, medya
kuruluşlarının ve çalışanlarının siyasal ve ekonomik etkilenimleri, haber üretimi sürecinde
karşılaştıkları zorluklar, gazetecilerin mesleki değer yargıları, halkla ilişkiler uzmanlarının
kurumlarının amaçları ve çıkarları doğrultusunda medya gündemini etkileme çabaları medya
gündeminin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. Tüm bunlara ilave olarak medya gündemi;
yarışan haber kuruluşları, haberi oluşturma sürecinde yaşanan olaylar ile gazeteciler ve onların
haber kaynakları arasındaki karşılıklı etkileşim sürecinde ortaya çıkar.
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Bir haber kurumu kendi gündemini belirlerken diğer önde gelen kitle iletişim
araçlarından da etkilenir. Örneğin, ülkenin önde gelen kitle iletişim araçları bir dış politika
sorunu üzerine odaklandıklarında diğerlerinin bunu görmezden gelmesi, bundan etkilenmemesi
pek mümkün değildir.
Reese ve Danielian 1985 ve 1986 yıllarını kapsayan araştırmalarında, esasında toplumda
uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı olaylar artmadığı halde, medya gündeminde uyuşturucu
kullanımıyla ilgili haberlerde önemli bir artış olduğunu belirlediler. Araştırmacılar bu durumun,
o sıralar New York Times Gazetesi'nde yer alan uyuşturucu konusundaki bir yazı dizisinden
kaynaklandığını fark ettiler. Gerçekten de New York Times gibi seçkin bir gazetenin diğer
yayın organlarını etkilemesi olasıdır. Reese ve Danielan bu sürece "medya kuruluşlarıarası
gündem belirleme" adını verdiler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde medya gündeminin nasıl oluştuğunu öğrendik. Medyanın gündeminin
oluşmasında temel belirleyenlerin ne olduğu konusunda fikir edindik. Bu bilgiler ışığında
medyanın iyelik durumunu da gözden geçirmenin yararlı olacağı bilgisini edindik. Medya
gündemini oluştururken birçok unsurdan etkilenir. Bu unsurlardan biri siyasal erktir. Siyasal
erkin dışında iç hukuk ve uluslararası hukuk da bu sürecin bir parçasıdır. Tüm bunların yarattığı
sınırlamalarla birlikte öz denetim olgusunu da anımsamakta yarar var. Haber eleyiciler,
editörler, muhabirler bu noktada bir öz denetim sürecini mevcut koşullar gereği hissederler ve
bunu üretimlerine de yansıtırlar. Tüm araştırmalar, incelemeler bu gerçeği göstermiştir. Ancak
yapılan araştırmalra dayanarak bu konuda tez oluşturan isimler, medya ve kamu gündemi
arasında birebir koşutluk kurmaya olanak tanımamıştır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1- Gazetecilerin haberleri yazarken kamunun yararını dikkate
alması, otosansür olarak değerlendirilemez.
2- Medya gündeminin kim tarafından ve nasıl
oluşturulduğuna ilişkin ilk kapsamlı araştırmalardan biri
Funkhouser’ındır.
3- Halkla ilişkiler uzmanları mensubu oldukları kuruluşun
çıkarlarını ya da amaçlarını gerçekleştirmek için medya
gündemini belirlemeye çalışabilirler.
4- Gazetecilerin sık sık başvurdukları sözü edilen haber
üretme teknikleri ile yazılan haberler çoğu zaman önemli
gündem konularıdır.
5-. Bir haber kurumu kendi gündemini belirlerken diğer önde
gelen kitle iletişim araçlarından da etkilenir.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1Y, 2D, 3D, 4Y, 5D
1) Medya gündemini oluştururken hangi unsurlardan etkilenir?
2) Ekonomik süreçler, medya gündeminin oluşmasında nasıl etkiler yaratır?
3) Gazetecilerin haberleri aktarımı sırasında olayları olduğu gibi aktarması kamunun
bilgi edinme hakkı açısından yorumlandığında “kamu yararı-çıkarı” gibi kavramlar nasıl bir
konuma düşer?
4) Medya gündemi konusunda yapılan araştırmalar nelerdir?
5) Medya gündemini halkla ilişkiler boyutuyla yorumladığımızda Medya ve Halkla
ilişkiler ajansları arasındaki ilişki için neler söylenebilir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Poilitika gündemi nasıl oluşur?
2) Politika gündeminin oluşmasında medyanın rolü nedir?
3) Politika gündemi, kamu kanaatlerinin oluşumunda ne ölçüde etkilidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Politika Gündemi

Politik gündemin aktörleri, İlgili literatür okumaları ve
kaynakları
öğrenilmiş medyaya yansıyan politika
olacak.
gündemi gözlemlenerek.
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Anahtar Kavramlar


Politika



Politika Gündemi



Medya ve Politika
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Giriş
Gündem Belirleme Kuramı’nın sac ayaklarından biri de hiç kuşkusuz politika
gündemidir. Politika gündeminin temel aktörleri arasında hiç kuşkusuz siyasal partiler,
hükümet, siyasal iktidarı anmak gerekir. 21. Yüzyıl açısından bu klasik aktörlerin yanına çok
daha farklı unsurların eklendiğini de belirtmek gerekir. Kamu istemleri, beklentileri politika
gündeminin oluşumunda etkindir, ancak bugünün siyasetinde sivil inisiyatiflere de vurgu
yapmak gerekir. Küreselleşmeyle birlikte ortak değerlerin sorgusu, takibi uluslararası kamuoyu
aracılığıyla da gerçekleşmektedir. Özellikle insan hakları konusunda biçimlenen bağımsız
örgütlenmeler, demokratik yaşam alanında önemli belirleyenler arasındadır. Öte taraftan
hukuksal boyutu da anmakta yarar var. Örneğin uluslararası antlaşmalara, sözleşmelere imza
atan devletler, iç politika uygulamalarında kendileri için kayıt, koşul getirmektedir. Örneğin
Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kurumsal yapılar da bu sürecin en
bilinen aktörleridir. Öte taraftan yerküreyi bekleyen kuraklık tehlikesi, iklim değişimleri de yeni
oluşumlara, örgütlenmelere neden olmuştur. Bu örgütlenmeler, yapılar da politika gündemi
içerisinde sihirli dokunuşlarla kendilerini göstermektedir.
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11. POLİTİKA GÜNDEMİ
Demokratik toplumlarda kamuoyu ile politika seçkinlerinin kararları ve eylemleri
arasında doğrudan bir ilişki olduğu varsayılır. Rogers ve Dearing'e göre politika gündeminin
belirlenmesi alanında çalışan bilim adamları, kamuyu oluşturan bireyler için önemli olan
gündem unsurlarının politikacılar için de önemli olup olmadığını anlamaya çalışırlar. Başka bir
deyişle politika gündemi ile ilgili araştırmalar; hükümet organları, seçilmiş kişiler (devlet
başkanı, belediye başkanı gibi) veya yasa yapıcı organlar tarafından ele alınan başlıca sorunlar
ile bu sorunların kitle iletişim araçları içeriğiyle veya süreçleriyle bağlantılarını ele alır.
Literatürde Cohen'in 1963'de yayınladığı "Basın ve Dış Politika" adlı eserin önemli bir
etki yaratarak disiplinlerarası bir çalışma alanı açtığını görüyoruz. Cohen, siyaset bilimcilere
ve uluslararası ilişkilerle ilgilenen bilim adamlarına medyanın önemini hatırlatarak, onları kitle
iletişimi alanında da araştırmalar yapmaya yöneltmiştir. Kamu gündeminin belirlenmesi üzerine
kapsamlı kitle iletişim araştırmalarından bağlantısız olarak, politika gündeminin belirlenmesi
üzerine bir araştırma geleneği de siyaset bilimciler, sosyologlar ve diğer bilim adamları
tarafından böylelikle başlatılmıştır. Bu bilim adamları için en önemli soru "bir sorunun politika
gündemine nasıl girdiği" olmuştur.
Hükümetlerin gündeminde (politika gündemi) ele alınmayı bekleyen pek çok konu
vardır. Ancak bunlardan bazıları politika gündemine yükselebilirler. Gündem belirleme
yaklaşımı, siyasal sorunların hükümetin ilgisini çekmeye hak kazandığı oranda öne çıktığı bir
sürece işaret eder. Sorunların öneminin artmasında etkili olan pek çok unsur vardır. Bunlar
arasında çıkar grupları, kitle iletişim araçları, bilimsel veriler ve ekonomik kriz sayılabilir.
Medya gündeminde yer alan olaylara ya da konulara ilişkin haberler bir süreç
aracılığıyla önce kamuyu, en son aşamada da hükümet politikalarını etkileyecek duruma
gelebilirler. Medyada yer alan gündem konuları politika gündemine şu aşamalardan geçerek
yükselebilir:
1- Haber (konu), kitle iletişim araçlarında yer alır.
2- Bu haberler, adı geçen konuların veya sorunların izleyici bireyler için önem
derecesini etkiler.
3-Bu değişen önceliklerin de hükümetlerin politika tercihlerini etkilediği varsayılır.
Bir sorunun ya da konunun politika gündemine nasıl girdiği sorusunu gerektiği gibi
yanıtlayabilmek için hükümetlerin politik kararları nasıl aldığının ve potansiyel olarak mevcut
pek çok sorunlar arasından bazılarının politika gündeminin üst sıralarına nasıl yerleştiğinin
incelenmesi gerekir.
Demokratik rejimlerin kurulmasından önce siyasal sistemi onlarca yıl etkileyecek
önemli kararlar karşıt fikirlerin yokluğunda alınırdı. Siyasal aktörler (krallar, diktatörler gibi)
yeni politik değerlere sahip olduklarında bunları kararlılıkla uygulamaya koyarlardı. Bu
politikalarını devam ettirecek kurumları da yine kendileri kurarlardı. Bu biçimde oluşturulan
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siyasal ortamlarda, zaman içinde fikirlerin yavaş yavaş geliştiği ve siyasal kararların
oluşmasında toplumsal bir dengenin ya da uzlaşmanın sağlandığı izlenimi doğabilir. Ancak bu
yanlış bir değerlendirmedir. Çünkü eski dönemlerde ve demokratik olmayan rejimlerde, kitle
iletişim araçları ya henüz yeterince gelişmediği ya da bu araçlar monarkların veya diktatörlerin
etkisinde olduğu için politik kararlar alınırken farklı görüşler yeterince temsil edilmemektedir.
Tam tersine, karar alma sürecinde belirleyici olan mevcut düzendeki belirli siyasal kurumların
devam eden gücüdür.
Demokrasi kuramına göre ise basın-kamu-politika bağlantısı hükümetlerin
vatandaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini denetlemenin bir
mekanizması gibi işlev görür, Demokratik rejimlerde basın, siyasal çevreyi izler, kamuoyunun
oluşmasına katkıda bulunur ve böylece kamunun talepleri doğrultusunda çeşitli politikaların
hayata geçirilmesine yardım eder. Başka bir deyişle, uygun koşullar altında basın vatandaşların
hükümetlerini denetleyebilmelerinin bir aracıdır.
Kitle iletişim araçlarının politikacılar üzerine etkilerini araştıran Linsky, beş yüz eski
devlet memuru ve yirmi politikacı üzerinde anket yöntemiyle yaptığı araştırmada görüşülen
kişilerden % 96'sının kitle iletişim araçlarının federal politikalar üzerinde etkili olduğunu
belirttiğini saptamıştır. Bu kişilerden büyük bir kısmı söz konusu etkinin önemli boyutlarda
olduğunu dile getirmişlerdir. Böylece Linsky, kitle iletişim araçlarının hükümet politikaları
üzerinde daha önce sanıldığından daha etkili olduğu sonucuna ulaştı. Elde edilen bulgulara
göre, kitle iletişim araçları bir konu hakkında olumlu/destekleyici yayın yapıyorsa o konudaki
siyasal karar alma süreci hızlanıyor; olumsuz/engelleyici yayın yapıyorsa karar alma süreci
yavaşlıyordu.
Çocuklara kötü davranılması ile ilgili olarak kitle iletişim araçlarında çıkan haberleri ele
alan Nelson'un araştırması da basının demokratik rejimlerdeki önemini ortaya koyması
bakımından önemlidir. Sözü edilen konuda kitle iletişim araçlarında yer alan haberleri uzun
zamanlı bir tasarım ile inceleyen araştırmacı, ele alınan zaman dilimi boyunca bu konudaki
olayların sayısında ve içeriğinde önemli bir değişiklik olmadığını belirlemiştir. İlk zamanlar
hükümet tarafından görmezden gelinen çocuklara kötü davranılması ile ilgili sorunların
zamanla politika gündeminin üst sıralarına yerleştiğini gören Nelson, bunun nedenini şöyle
açıklamıştır: Çocuklara yardımcı olmak amacıyla kurulmuş kurumlarda çalışanlar ve diğer sivil
toplum örgütleri mensupları, zamanla basını harekete geçirmeyi başararak hükümeti çocuklara
kötü davranılmaması sağlamak yönünde etkili önlemler almaya yöneltmişlerdir. Başka bir
deyişle, çocuklara kötü davranılmaması konusunda kamuoyu oluşturan konuyla ilgilenen
bireyler ve kurumlar, kitle iletişim araçlarını kullanarak politika gündemini etkilemişlerdir.
Gündem belirleme etkisinin politikadaki rolüne ilişkin bir karşı çıkış basın, kamu ve
politika arasındaki ilişkiyi farklı bir sıralama içinde görenlerden gelmiştir. New York'da
yaşlılara yönelik olarak gelişen suç dalgasının toplumsal temellerini inceleyen Fishman'a göre
kitle iletişim araçları, yaşlılara yönelik işlenen suçları gerçek toplumsal konumlarından
uzaklaştırıp tek tek olaylar olarak ele alıyordu. Araştırmacı yaptığı incelemede, suç olaylarının
pek çoğunun kitle iletişim araçları tarafından izlenmediğini, muhabirler tarafından polis
görevlilerinin verdiği bilgilere dayandırıldığını ortaya koydu. Böylece Fishman, demokratik
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kuramın aksine basının, hükümetin vatandaşlarını kontrol etmesinin (bu durumda korku
aracılığıyla) bir aracı durumuna da getirilebileceğini ortaya koymuştur.
Fishman'ın araştırmasında da görüldüğü gibi basının meşru olmayan çeşitli amaçlar için
kullanılmasını önlemenin yolu, gazetecilik mesleğinin değerleri ve geleneklerine sıkı sıkıya
bağlanmaktan geçer. Yoksa basın, iktidarların vatandaşlarına karşı sorumluluklarını yerine
getirip getirmediğini sağlıklı bir şekilde denetleyemez ve vatandaşları yönlendirmenin bir aracı
haline gelebilir.
Araştırma bulgularının da ortaya koyduğu gibi demokratik rejimlerde politika
gündeminin belirlenmesinde kitle iletişim araçları çok önemli bir role sahiptir. Ancak, basının
her türlü sorun karşısında ve her zaman vatandaşın yanında olduğu, onlara yol gösterdiği ve
hükümet uygulamalarını denetlediği izleniminin yanlış olduğu görülmektedir. Basın, kamuoyu
oluşturma gücü ile kitlelerin desteğini arkasına alarak siyasal karar mekanizmalarını etkileme
gücüne sahip olabilir. Benzer biçimde, okuyucular da basının desteğini alarak siyasal karar
mekanizmalarını talepleri doğrultusunda etkileyebilir. Fakat bu etkileme, okuyucudan ve
basından siyasal karar merkezlerine doğru tek yönlü değildir. Yanlış bilgilendirme gibi çeşitli
yollarla, hükümetler de kitle iletişim araçlarını, halkı yanıltmanın ya da belirli biçimde
yönlendirmenin araçları olarak kullanabilirler.
Kamu, potansiyel olarak bir sorun veya siyasal aday etrafında daima harekete
geçebilecek durumda olsa da politikayı bir seyirci kitlesi gibi izler. Politik tartışmalarda
kamunun tek başına birşeyin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermesi, bir politikanın
uygulanıp uygulanmamasını sağlaması nadiren görülen bir olgudur. Siyasal tartışmalarda kamu
daha çok potansiyel bir taraftar ya da muhalif durumundadır. Karar mekanizmasında olan ise
devletin organlarıdır. Genel olarak basın, seçkinler, sermaye grupları, çıkar grupları gibi
toplumsal güçlerin bu mekanizmayı (devletin karar alma merkezlerini) etkileyebileceğinden
söz edilebilir.
Kitle iletişim araçları aracılığıyla devlet gücünün ortaya konmasındaki sınırlılığın bir
nedeni, basının geleneksel muhalifliğinde aranabilir. Gerçekten de kitle iletişim araçlarının
vatandaştan daha çok hükümeti kontrol eden bir işlevinin olduğu, basın çalışanları arasında
daha çok kabul gören bir düşüncedir.
Kitle iletişim araçları ve politika seçkinleri arasında kendi gündemlerini ve birbirlerinin
gündemlerini belirlemek için verdikleri mücadele "güç oyunu" diye adlandırılır. Politika
seçkinleri genellikle politika gündeminin üst sıralarına yükselmesini istedikleri sorunlarla ilgili
haber öykülerini hazırlayıp kitle iletişim araçlarının önüne koyarak kontrolü ellerinde
bulundururlar. Ancak, kitle iletişim araçlarının devam etmekte olan politik tartışmalara
istenmedik bir şekilde katıldığı durumlar ise politika seçkinleri basının gündemi üzerindeki
kontrollerini önemli ölçüde yitirirler ve kitle iletişim araçlarının içeriğine tepki göstermekten
başka bir şey yapamazlar.
Politika seçkinleri, kamuoyunun ağırlığının nerede azalacağını tahmin edebilmek için
kitle iletişim araçlarının içeriğine göz atarlar. Yayınlanan tepkilerin kamuoyunu daima doğru
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bir şekilde yansıtmadığını da bilirler. Fakat bu durum onların kamunun tepkisi hakkındaki ilk
ipuçlarını almak için kitle iletişim araçlarının içeriğine yoğun şekilde başvurmalarını
engellemez.
Sosyal yaşamda karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak siyasilerin önce söz konusu sorunu
olası bir hükümet çözümüne bağlayacak bir politika imajına veya anlayışına sahip olması
gerekir. Yoksa sorunlar kendiliğinden bazı politikaların uygulanmasını gerekli kılmazlar.
Sosyal bir sorun politika uygulaması halini almadan önce, hüküm tarafından söz konusu sorunu
çözüme bağlayacak bazı fikirlerin geliştirilmesi ve hangisinin uygulanacağına dair bir karara
varılması gerekir.
Sosyal yaşamdaki olumsuz koşullar doğaya veya kadere bağlanıyorsa hüküm
müdahalesine gerek yoktur. Fakat aynı koşulların insanlardan veya hükümetin iyi
çalışmadığından kaynaklandığı ileri sürülüyorsa, o zaman hükümetin sorunu çözme yönünde
harekete geçme olasılığı artar. Örneğin, bir öğrencinin okuluna devamsızlık etmesi ve sonuçta
başarısız olması onun kişisel bir sorunudur. Ancak; bir işveren belirli bir sektörde iyi yetişmiş
eleman sayısının az olduğunu söylerse, bu durumda bir kamu politikası sorunu var demektir.
Hükümetin bu sorunu çözmek için alacağı pek çok önlem vardır. Bu önlemler, öğretmenlerin
ücretlerinin arttırılmasından dersliklerdeki öğrenci sayısının azaltılmasına kadar pek çok
şekilde olabilir. Diğer bir deyişle sorunun imajı kişisel bir sorun olarak görülmekten çok
hükümet tarafından çözülebilecek toplumsal bir sorun olarak görülme yönünde değiştiğinde,
politika gündeminin üst sıralarına yükselir. Ancak, bir sorunun politika gündemine girmesi, o
soruna mutlaka bir çözüm bulunacağı anlamına gelmez.
Politika uzmanları zamanlarının çoğunu meslektaşları arasında iletişimle geçirirler.
Fakat zaman zaman da politikalarını kamuya ya da konu hakkında çok az bilgi sahibi seçkinine
anlatmak durumundadırlar. Bu tür bir iletişim, konuların kolay anlaşılır bir şekilde kamuya
anlatılmasını ve söz konusu kamu politikası yaklaşımlarının haklı gösterilmesini gerektirir.
Sonuç olarak, her tür kamu politikası sorunu (karmaşık bile olsa) basitleştirilmiş ve sembolik
anlatımlarla genellikle anlaşılır.
Her politik imajın iki unsuru vardır. Birincisi, bir uygulamanın sonuçlarını gerçek
hayatta gözlemleyerek edinilir. Bu politik imajın ampirik yanıdır. İkincisi ise; sözkonusu
uygulama hakkında gerçek sonuçlara bakarak değil de düşünsel bazı çıkarımlar ya da inançlar
sonucu elde edilir. Bu da politik imajın yargısal kısmını oluşturur. Politik imajın yargısal
kısmına söz konusu politikanın "tonu" denir. Örneğin, bugün ülkelerin sahip olduğu nükleer
gücün imajı, ampirik gözlemlere (İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombasının kullanılması,
nükleer santrallerden büyük miktarda elektrik enerjisi elde edilmesi gibi) ve değer yargılarına
(bir gün dünyayı yok edebileceği gibi) dayanır. İlk zamanlar nükleer güç deyince insanların
aklına genellikle ekonomik ilerleme, enerji kaynaklarının çoğalması, askeri bakımdan
caydırıcılık gibi olumlu şeyler geliyordu. Bugün ise nükleer güç daha çok tehlike ve çevre
kirliliği ile birlikte anılır oldu. Bir politika imajının tonu, o politika ile ilgili konunun nasıl
gelişeceği bakımından çok önemlidir. Ton’da olabilecek muhtemel değişiklikler kitle iletişim
araçları gibi "anahtar" konumundaki sosyal aktörler tarafından önceden bildirilebilir. Kitle
iletişim araçlarının bu işlevi sonuçları bakımından çok önemlidir. Söz gelimi, bir politika
194

imajının tonu, basında olumludan olumsuza doğru değiştiğinde, söz konusu politikanın
karşıtları mevcut politika düzenlemesine karşı saldırı fırsatı bulurlar.
Politik kurumlar, doğal olarak çok sayıda potansiyel gündem konularına sahiptir. Bu
gündem konuları kendiliğinden söz konusu kurum gündeminin üst sıralarına yükselemezler.
Bir sorunun politika gündeminin üst sıralarına yükselebilmesi için ya maddi zorunlulukların o
sorunun ele alınmasını artık kaçınılmaz kılması ya da kitle iletişim araçlarını da kullanarak
kamuoyunun, sorunun çözümü için politika seçkinleri üzerinde baskı oluşturması gerekir.
Bunların dışında bir sorunun politika gündeminin üst sıralarına yükselebilmesi için ise özel
veya resmi bir kurumun politikasını belirleyenler, söz konusu sorunu kamunun gündeminde de
önemli bir duruma getirmek (kamunun gündemine sokmak) için uygun koşulların oluşmasını
gözlerler.
Politika konuları üzerine yapılan pek çok araştırma, konuların önce uzmanlaşmış
gruplar tarafından ele alındığını, daha sonra ise ulusal politik gündemde görüldüğünü ortaya
koymaktadır. Araştırmalara göre, konuların kamu gündemine yükselmeleri ve kamu
gündeminden kaybolmaları, genellikle konuların içeriklerindeki değişikliklerden bağımsızdır.
John Kingdon, politika alt sistemlerinin incelenmesini gündem belirleme modeliyle
birleştirerek gündem belirleme çalışmalarına; sorunları, çözümleri (veya politikaları) ve
fırsatları birbirinden ayıracak bir yaklaşım kazandırmıştır. Bu yaklaşımla söz konusu üç
unsurun durumlarını hep birden belirli bir dönemde incelemek mümkün olmuştur. Bu sayede
Kingdon, yeni fikirlerin politika sürecine nasıl girdiğinin bir görünümünü sağlamıştır. Bu bilim
adamı, siyasal konularda hükümetlerin nasıl karar verdiğini anlamak için mevcut problemlerin
ve çözümlerin ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini ileri sürerek bu alandaki çalışmalara önemli bir
katkı da bulunmuştur.
Gündem belirlemeye göre sorunları gündemin üst sıralarına getiren neden, ortaya atılan
yeni fikirlerin yavaş yavaş yaygınlaşarak önemli hale gelmesi değildir. Gündem belirleme
literatüründe, sorunları gündemin üst sıralarına getiren nedenler arasında çıkar grupları
tarafından gerçekleştirilen kamuoyu oluşturma kampanyalarının ve resmi görevliler tarafından
yapılan konuşmaların yer aldığı görülür.

12.1. Kamu Gündemi
Kamu gündeminin belirlenmesi, kitle iletişim araçlarının belirli haber konularını
vurgulayarak izleyicilerin gündemlerini belirlemesidir. Gündem belirleme yaklaşımına göre
okuyucular bir haber öyküsündeki enformasyon miktarından ve o haberin konumundan
yalnızca sorunun ne olduğunu öğrenmekle kalmazlar, üstelik o sorunun ne kadar önemli
olduğunu da öğrenirler. Gündem belirleme araştırmalarının büyük bir çoğunluğu medya
gündemi ile kamu gündemi arasındaki ilişkiyle ilgilidir.
Gündem belirleme alanında çalışan araştırmacılar genel olarak "Ülkenin bugün karşı
karşıya olduğu en önemli sorun nedir?" türünde tek bir anket sorusu kullanırlar. Bu soruya
alınacak yanıtın kamu gündemini temsil ettiği varsayılır. Bu sorunun gerçek sözcük dizi mi ya
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da yazılış şekli çok hayati öneme sahiptir. Örneğin, 1988 'de yapılan bir ulusal ankette ABD
vatandaşlarının %7'si böyle bir soruya AIDS yanıtı verirken, aynı kişilerin %70'inden fazlası
AIDS'in ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli sağlık sorunu olduğunu bildirmişlerdir.
Bugünün en önemli konuları/sorunları nedir? sorusu sorularak izleyici bireylerin kişisel
düşüncelerinin ve inançlarının öğrenilmesi Gallup ve diğer kamuoyu araştırma şirketlerinin
yarım yüzyıldır izlediği bir yoldur. McCombs ve Shaw, 1968 yılında ABD Başkanlık Seçimleri
sırasında yaptıkları ilk gündem belirleme çalışmalarında kamu gündemini öğrenebilmek için
aynı soruyu sordular.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Politika gündeminin, gündem belirleme kuramı kapsamında önemini, değerini
öğrendik. Ayrıca politika gündeminin kaynakları konusunda, nasıl oluştuğu hakkında bilgi
edindik. Bu oluşum sürecinde politika gündeminin temel aktörlerinin nasıl biçimlendiği, hangi
amaçla ve yolla politika gündemi içerisinde yer aldığı konusunda fikir edindik. Öte taraftan 21.
Yüzyılda yeni politika gündeminin aktörleri oluştuğuna dair bilgiler aktarıldı. Örneğin yeni
kamusal sorunların, yeni kamusal alanlar ve aktörler oluşturduğu gerçeği dile getirildi.
Küreselleşme, iklim değişimi, kuraklık gibi unsurlar da yeni dönemin, politik gündemin ve de
kamu gündeminin unsurları olduğu vurgulandı.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1- Demokratik toplumlarda kamuoyu ile politika
seçkinlerinin kararları ve eylemleri arasında doğrudan bir
ilişki vardır.
2- Kitle iletişim araçlarının politikacılar üzerine etkilerini
araştıran Linsky, beş yüz eski devlet memuru ve yirmi
politikacı üzerinde anket yöntemiyle görüşmüş ve kitle
iletişim araçlarını etkili olmadığını saptamıştır.
3- Her politik imajın iki unsuru vardır. Birincisi, bir
uygulamanın sonuçlarını gerçek hayatta gözlemleyerek
edinilir. Bu politik imajın ampirik yanıdır
4- McCombs ve Shaw, 1968 yılında ABD Başkanlık
Seçimleri sırasında yaptıkları ilk gündem belirleme
çalışmalarında kamu gündemini öğrenebilmek için;
“bugünün en önemli sorunu nedir” diye sorguladılar.
5- Gündem belirleme alanında çalışan araştırmacılar genel
olarak "Ülkenin bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorun
nedir?" türünde tek bir anket sorusu kullanmazlar.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cevaplar: 1D, 2Y, 3D, 4D, 5Y
1) Politika gündemi nasıl oluşur?
2) Politika gündeminin oluşmasında medya nasıl bir role sahiptir?
3) Politika gündemine yerleşen sorunun, konunun ölçütü nedir?
4) Medya; politika ve medya gündemi açısından ne derece önemlidir?
5) Kamu gündeminde kanaat önderleri hakkında nasıl bir yorumda bulunabilirsiniz?
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13. GÜNDEM BELİRLEMENİN YÖNÜ: KAMU VE MEDYA GÜNDEMİ
İLİŞKİSİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kamu ve medya gündemi arasında nasıl bir ilişki vardır?
2) Medya, kamunun düşünme yönündeki etkisi nedir?
3) Kamu gündeminin ve medya gündeminin belirlemnesinde metodolojik uygulamalar
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Medya ve Kamu
Gündemi Oluşumu ve
Yönü

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kamu kanaatlerinin
oluşum süreci hakkında
bilgi…

Kuramın oluşum sürecindeki
verileri sağlayan metodolojik
uygulamaları öğrenerek, diğer
toplumsal olay ve olgulara
uygulama yoluyla, yeni tezler
ortaya koyarak.
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Anahtar Kavramlar


Kamu Gündemi



Medya Gündemi



İçerik Analizi



Anket
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Özet
Sosyal bilimlerin son 60 yılı özellikle ampirik çalışmalarla “güç” kazanmaya başladı.
Üstüne üstlük, sözkonusu ampirik çalışmalar sosyal bilimler alanındaki çalışmaların olmazsa
olmazı olarak yorumlanmaktadır. Nitekim özellikle akademik çalışmaların, metodolojik olarak
arayışları “nicel” çalışmalarla güçlendirilir oldu. Gündem Belirleme Kuramı’na ilişkin
çalışmalar da asıl itibariyle 1922’de Lippmann’ın “Kamuoyu” adlı yapıtıyla yola başlamıştır.
Bu sorgulamaların derinleşmesi ve detaylandırılması da McCombs ve Shaw tarafından
gerçekleştirilmiştir. Nitekim onların bu teze dayanak oluşturmak üzere yönelimleri hem
yüzyüze görüşme hem de içerik çözümlemesi olarak kendini göstermiştir. Yine politik sürecin
önemli eylemlerinden biri olan seçim dönemine denk getirilmesi ve özellikle de “kararsız
seçmenler üzerinde çalışmanın yürütülmesi, konunun ve olayın bir “kanaat” sorgulaması ve
kimi medyatik eylemliliklerden sonra bu “kanaat”in nasıl biçimleneceği üzerine tespitlerle
biçimlendiğini göstermektedir. Temel sorgulama da “kamu” ve “medya” gündemi üzerinde
gerçekleşmektedir.
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13. GÜNDEM BELİRLEMENİN YÖNÜ: KAMU VE MEDYA
GÜNDEMİ İLİŞKİSİ
McCombs ve Shaw’ın 1968 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında gerçekleştirdikleri ve
1972'de yayınladıkları gündem belirleme konusundaki çalışma, bu alandaki ilk araştırma olma
özelliğine sahiptir. Medya gündemi ile kamu gündemi arasındaki ilişkiyi inceleyen ve Kuzey
Carolina'nın Chapel Hill Kasabası'nda gerçekleştirilen araştırmada 100 kararsız seçmen ile
görüşülmüştür. Araştırma için kararsız seçmenlerin tercih edilmelerinin nedeni, seçim
kampanyası sırasında kitle iletişim araçları aracılığıyla seçmenlere ulaştırılacak bilgilerden en
fazla onların etkileneceğinin düşünülmüş olmasıydı.
Araştırmacılar medya gündemini öğrenebilmek için NBC ve CBS televizyon
kanallarının akşam haber bültenleri; Durham Morning Herald, Raleigh News and Observer,
Raleigh Times ve New York Times gazeteleri; Time ve Newsweek dergileri üzerinde içerik
analizi yöntemiyle araştırma yaptılar. Böylece, incelenen iki televizyon kanalı, beş gazete ve
iki dergi ile Chapel Hill yerleşim birimine siyasal haberler sağlayan kitle iletişim araçlarının
hemen hemen hepsi araştırmaya dahil edildi.
Araştırmada, kamu gündemini öğrenebilmek için kararsız seçmenlerden seçim
kampanyasında önemli olarak gördükleri sorunları belirtmeleri istendi. Böylece, önemli
sorunları kapsayan 15 kategori ve daha alt kategorilerde yer alan seçim kampanyası haberleri
belirlendi. Daha sonra, araştırmada ele alınan kitle iletişim araçlarında yer alan haberler;
televizyonda haberin veriliş süresi, öncelik sırası; gazete ve dergide kapladığı alan, bulunduğu
sayfa vb. bakımından değerlendirilerek önem sıralarına göre kategorilere ayrıldı. Kitle iletişim
araçlarında yer alan seçim kampanyası ile ilgili haberlerin büyük bir kısmının, önemli siyasal
konuları tartışmaya değil de seçim kampanyasının kendini analiz etmeye yönelik olduğu
farkedildi. Araştırmada, seçime katılan üç adayın çeşitli siyasal konulara değişen oranlarda
vurguda bulundukları da belirlendi.
McCombs ve Shaw'ın çalışmalarında medya gündeminde yer alan konuların sıralanışı
ile kamu gündeminde yer alan konuların sıralanışı neredeyse tam bir ilişki (korelasyon)
gösteriyordu. Dış politika, yasalar ve kurallar, mali politikalar, insan hakları gibi önemli
konularda medya gündemi ile kamu gündemi arasındaki ilişki +.96., diğer daha az vurguda
bulunulan konularda ise +.97 olarak bulundu.
Gündem belirleme konusundaki bu ilk bilimsel çalışma, kamu gündeminin medya
gündemi tarafından belirlenebileceği savını güçlü bir biçimde ortaya koymuştur. Bu araştırma
sonuçları aynı zamanda, gündem belirlemenin yönünün medya gündeminden kamu gündemine
doğru olduğunu da dolaylı bir biçimde ifade etmiştir.

13.1. Brosius ve Kepplinger’in Araştırması
Brosius ve Kepplinger de gündem belirlemenin yönünü ortaya koyabilmek için medya
ve kamu gündemlerine ait aynı verilere gündemlerarası ve uzun zamanlı analiz uyguladılar.
Araştırma, medya ve kamu gündemlerinde yer alan 16 konu arasındaki nedensel etkinin yönünü
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açıklamayı amaçlıyordu.
Araştırmacılar önce iki tür veri setini belirlediler. Birincisi, Batı Almanya'da 1986'da
yayınlanan dört televizyon haber programına içerik analizi yöntemini uygulayarak elde edildi.
Toplam 16.500 civarında haber incelemeye konu oldu. İnceleme sonucunda iç politika, seçimler
gibi 15 ana konu ve terörist saldırılar, yeni kimlik kartları gibi 227 daha spesifik konu belirlendi.
İkincisi, kamu gündemindeki konuların belirlenmesi için 1986 yılında Batı Almanya
halkına uygulanan 53 adet haftalık anket incelendi. Her biri tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş
1000 kişi üzerinde uygulanan haftalık anketler kamuoyu araştırma kuruluşu Emnid'den
sağlandı. Haftalık anketlerde "Size göre en sorunlu siyasal alan hangisidir?" sorusu soruluyor
ve denek anket formunda verilen 16 sorundan (konudan) istediği kadarını önemli sorun olarak
işaretleyebiliyorlardı.
Brosius ve Kepplinger'in elde ettikleri iki veri türünü karşılaştırmaları (zamanın tek bir
noktasında kamu gündemi ve medya gündemi gibi iki farklı gündemden elde edilen verilerin
karşılaştırılması şeklinde bir tasarımla yapılıyor), statik analiz sonuçlarını veriyordu. Elde
edilen verilere göre televizyon haberlerinin gündem belirleme etkisi çok zayıf olarak ortaya
çıkmıştır.
Araştırmacılar, medya gündeminin izleyicilerin gündemine (konunun özelliğine göre
değişse de) belirli bir zaman aralığından sonra indiğinden yola çıkarak uzun zamanlı tasarım
uyguladılar. Ele alınan haftanın medya içeriğini, 1-4 hafta önceki anketlerle ayrı ayrı
karşılaştırdılar. Elde edilen sonuçlara göre, medya içeriğinde yer alan dört konunun (enerji,
savunma, çevre, Avrupa'daki politika) izleyicilerin gündemini belirlediğini ortaya koydular.
Buna karşın, kamunun ilgilendiği üç konunun (emeklilik, kamu borçları ve kamu güvenliği) da
medya gündemini belirlediğini ortaya çıkardılar. Brosius ve Kepplinger bu durumda,
gündemlerin (medya ve kamu gündemleri) birbirlerini etkileme yönlerinin konunun türüne ve
incelenen zaman aralığına bağlı olduğu sonucuna ulaştılar.
Bu araştırmanın bulguları genel olarak şu gerçeği ortaya çıkarmıştır: Kitle iletişim
araçları bazı konularda kamu gündemini belirlerken, izleyiciler de bazı konularda medya
gündemini belirleyebilmektedir. Başka bir deyişle, kitle iletişim araçları kamunun gündemini
her konuda belirleme gücüne sahip değildir.

13.2. Zucker’in Araştırması
Zucker, ise medya gündeminin kamu gündemini belirlemesi sürecinin hem doğrudan
deneyimle öğrenilen, hem de kitle iletişim araçları aracılığıyla öğrenilen konular için geçerli
olup olmadığını incelemiştir. Araştırmacı, doğrudan öğrenilenler olarak; hayat pahalılığı,
işsizlik ve suç konularını, doğrudan öğrenilmeyenler olarak da; çevre kirliliği, uyuşturucu
kullanımı ve enerji krizi konularını ele aldı. Bu konuların sekiz yıllık bir zaman diliminde
kapladığı yeri Television News Index adlı aylık dergiden; kamu gündemindeki yerlerini de
çeşitli kamuoyu araştırma şirketlerinden elde etti. Zucker, kamu tarafından kitle iletişim araçları
aracılığıyla öğrenilen üç uzak konunun önce medya gündeminde önemli hale geldiğini ve daha
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sonra kamu gündemine geçtiğini belirledi. Kamunun doğrudan deneyimleriyle öğrendiği üç
yakın konunun ise henüz medya gündeminde önemli hale gelmeden kamu gündeminde yer
aldığını ya da eş zamanlı olarak her iki gündemde de alçalıp yükseldiği gerçeğini ortaya çıkardı.
Bu çalışma gündem belirlemenin, kitle iletişim araçları aracılığıyla öğrenilen konular için
ortaya çıktığını, fakat doğrudan deneyimle öğrenilen konular için geçerli olmadığına dikkat
çekti.
Bu araştırmanın bulgularına göre, doğrudan öğrenilen konular kamu gündeminde
medya gündemine göre daha önce önemli hale geliyorsa, kamu gündeminin de medya
gündemini belirlediği ileri sürülebilir. Öyleyse gündem belirleme, medya gündeminden kamu
gündemine doğru tek yönlü değil, karşılıklı ve dairesel bir süreçtir.

13.3. Diğer Araştırmacıların Gözüyle Medya ve Kamu Gündemi
Arasındaki İlinti
Bazı araştırmacılar da medya gündemi ile kamu gündemi arasındaki iki yönlü ilişkinin
gündem konularının özelliğinden değil de daha farklı bir nedenden kaynaklandığını ileri
sürmüşlerdir. Rogers ve Dearing'e göre kitle iletişim araçlarında görev yapan gazeteciler (ya da
daha teknik bir deyişle haber eleyiciler) kendi izleyici kitlelerinin ne tür haberlere ilgi
duyduklarına ilişkin genel bir fikre sahiptirler. Bu nedenle haber eleyiciler, medya gündemine
girecek haber konularını belirlerken veya seçerken bu tür yargılarını da işin içine katarlar. Başka
bir deyişle izleyiciler, kitle iletişim araçlarının tiraj veya reyting kaygısı nedeniyle medya
gündeminin belirlenmesinde etkili olurlar.
Erbring, Golden ve Miller da medya ve kamu gündemlerinden hangisinin diğerini daha
kolay ve hızlı bir şekilde belirlediğini incelemişlerdir. Araştırmacılara göre, haber eleyicilerin
izleyici hedef kitlenin beklentileri doğrultusunda hareket ederek belirli haberleri seçmesi ve
medya gündemini oluşturması çok yavaş ve uzun dönemli bir süreci gerektirir. Başka bir
deyişle, medya gündeminin kamu gündemi tarafından etkilenmesi ya da belirlenmesi dolaylı
olarak ve uzun dönemde gerçekleşir. Buna karşın, medya gündeminin kamu gündemi üzerinde
belirli haber konularına ilişkin etkisi daha doğrudan ve anidir. Okuyucu ve izleyici bireyler söz
konusu haber hakkında kişisel deneyimleri nedeniyle bilgi sahibi değillerse ya da aynı haberi
farklı bakış açılarından veren alternatif haber kaynaklarından mahrumsalar, medya gündeminin
kamu gündemini belirleme etkisi daha doğrudan ve hızlı bir biçimde ortaya çıkar.
Özetle, her ne kadar ilk gündem belirleme araştırmalarından başlayarak bugüne kadar
pek çok kez medya gündeminin kamu gündemini belirlediği vurgulandıysa da sürecin doğrusal
olmadığı bir gerçektir. Başka bir deyişle, yalnızca medya gündemi, kamu gündemini
belirlemez. Medya gündemi ile kamu gündemi arasında iki yönlü bir ilişki vardır: birbirlerini
karşılıklı olarak belirlemektedirler. Gündem belirlemenin hangi yönde olacağı konuların
özellikleriyle yakından ilgilidir. Elde edilen bulgulara göre gündem belirlemenin yönü dolaylı
öğrenilen konularda medya gündeminden kamu gündemine; doğrudan öğrenilen konularda ise
kamu gündeminden medya gündemine doğrudur. Medya ve kamu gündemleri arasındaki ilişki
iki yönlü olmakla birlikte medya gündemi kamu gündemini daha kısa sürede belirler. Haber
eleyicilerin izleyicilerin beklentilerini göz önünde bulundurmalarından ya da başka bir deyişle
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tiraj ve reyting kaygılarından dolayı da kamu gündeminin medya gündemi üzerinde bir etkisi
olduğu ileri sürülebilir.
Medya gündemi, kamu gündemi ve gerçek yaşamdaki olaylar arasındaki etkileşimin
nasıl olduğunu öğrenmek gündem belirlemenin yönünü kavrayabilmek için de çok önemlidir.
Bu nedenle, konuların gerçek yaşamdaki durumlarını da dikkate alarak gündem belirlemenin
yönünü sorgulayan bazı araştırmaları incelemek yararlı olacaktır. Aşağıda ele alınan bu
araştırmalardan birincisi enflasyon, işsizlik, enerji tüketimi gibi sorunların her üç aşamadaki
durumlarını karşılaştırmıştır. İkinci araştırma ise süreci bir siyasal seçim kampanyası
döneminde incelemiş ve dış dünyadaki olgu olarak siyasal partilerin gündemlerini ele almıştır.
Değinilecek üçüncü araştırma ise süreci çok daha uzun bir dönemde inceleyerek, olayların
gerçek yaşamdaki durumları ile medya ve kamu gündemleri arasındaki ilişkiyi daha detaylı
olarak ortaya koymuştur.
Behr ve Iyengar gerçek yaşamdaki olayların medya gündemini, medya gündeminin de
kamu gündemini nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Bu çalışma için gerçek yaşamdaki
gelişmelerden enflasyon, işsizlik ve enerji konularını seçtiler. 1974-80 arası CBS
televizyonunun hafta içi haber bültenlerine içerik analizi yöntemi uygulayan Behr ve Iyengard,
ele aldıkları konuların aylara göre televizyon gündeminin hangi sıralarında yer aldığını tesbit
ettiler. Daha sonra ele alınan enflasyon, işsizlik ve enerji tüketimi konularında gerçek
yaşamdaki istatistikî verileri topladılar. Televizyon haber bültenlerinin içerik analizi yöntemi
ile elde edilen ve her bir konunun haber bültenlerinde yer alış miktarını gösteren verilerle (her
konu için bir grafik elde ediliyor) bu konuların gerçek yaşamdaki istatistikî verilerini
karşılaştırdılar, Elde edilen verilere göre her üç konuda da gerçek yaşamdaki göstergelerle bu
konuların kitle iletişim araçları içeriğinde yer alımı miktarları arasında eş zamanlılık ve birlikte
çoğalıp azalma gibi dikkate değer birliktelikler görüldü. Bu durumda Behr ve Iyengar, her üç
konuda da televizyon haber bültenlerinin en azından kısmen gerçek dünyadaki durumlardan ve
olaylardan etkilendiği sonucuna ulaştılar.
Bilim adamları çalışmalarının ikinci aşamasında kamunun enflasyon, işsizlik ve enerji
krizi konularına kendi gündemlerinde (kamu gündemi) hangi sırada yer verdiğini araştırdılar.
Bunun için Gallup, Yankelovich ve Michigan Üniversitesi 'nin 1974-80 döneminde yapmış
olduğu kamuoyu anketlerinden elde edilen verilerden yararlandılar.
Televizyon haber bültenlerinden içerik analizi yöntemi ile elde edilen verileri, kamuoyu
araştırma kuruluşlarından sağlanan verilerle karşılaştıran Behr ve Iyengar, kamu gündeminin
medya gündemi tarafından etkilendiğini (belirlediğini) ortaya çıkardılar. Araştırma bulgularına
göre enflasyon, işsizlik ve enerji krizi konularının kitle iletişim araçları içeriğinde yer alması
büyük oranda gerçek dünyadaki durumlar tarafından belirlenmektedir. Medya gündemi de bu
konular hakkında kamu gündemini önemli ölçüde etkilemektedir.
Funkhouser ise araştırmasını diğer çalışmalara göre daha uzun bir zamana yayarak
gündem belirleme araştırmalarına yeni bir boyut getirmiştir. Funkhouser 1960'lı yıllarda
ABD'de kamu gündeminde beliren dokuz konuyu yıllara göre inceledi. Kamu gündeminde yer
alan bu konuların sıralamasının kitle iletişim araçları içeriğindeki sıralamalarıyla tutarlı
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olduğunu belirledi. Ancak bazı konuların gerçek yaşamdaki durumları ile medya gündemindeki
konumları arasında uyumsuzluklar olduğunu da gözledi. Örneğin ABD'deki uyuşturucu
kullanımı. Bu sosyal sorunun gerçek yaşamdaki önem düzeyi azalmaya başlamadan önce, kitle
iletişim araçlarında uyuşturucu kullanımı sorununa verilen yer azalmaya başladı.
Araştırmaya göre, medya gündemi ile aynı gündem maddelerinin gerçek yaşamdaki
durumları arasında farklılık olduğunda, kamu gündeminin medya gündemini izlediği belirlendi.
Funkhauser, medya gündemi ile kamu gündemi arasında güçlü bir ilişki; gerçek dünya
göstergeleri ile hem medya hem de kamu gündemleri arasında ise zayıf bir ilişki olduğunu
belirledi.
MacKuen, ele alınan dönem ve üzerinde çalışılan konularla sınırlı olmakla birlikte
Funkhouser'in incelemesinin genel olarak medya gündeminin kamu gündemini belirlediği
yolunda kanıtlar ortaya koyduğunu belirtmektedir. Ancak yine de medya gündemi ile kamu
gündemi arasındaki nedensel ilişkinin, her iki gündemi birden etkileyen gerçek yaşamdaki
olaylardan kaynaklanabileceğine işaret etmektedir.
Bugüne kadar yapılan pek çok araştırmada medya gündeminin kamu gündemi
belirlediği; zaman sıralaması anlamında medya gündeminin daha önce oluştuğu ortaya
konmuştur. Ancak, "gerçek dünya göstergeleri" ya da gerçek yaşamda geçen olaylar göz
önünde bulundurulduğunda durum biraz değişebilmektedir. Çünkü izleyicilerin gerçek
yaşamdaki bazı olaylardan medya aracılığı olmaksızın doğrudan etkilenmeleri de mümkündür.
Bu durumda MacKuen'in görüşüne katılmak uygun olur: Medya gündemi ile kamu gündemi
arasındaki nedensel ilişki, her iki gündemi birden etkileyen gerçek yaşamdaki olaylardan
kaynaklanabilir. Bu görüş, özellikle izleyicilerin doğrudan deneyimleriyle haberdar oldukları
sorunlar için geçerlidir.
Siyasal seçim kampanyası dönemleri gündem belirleme araştırmaları için çok uygun bir
ortam sağlar. 1968'de McCombs ve Shaw tarafından gerçekleştirilen ilk gündem belirleme
araştırması, bir seçim kampanyası ortamında yapılmıştır. Seçim kampanyası dönemlerinde
gerçekleştirilen araştırmalar, gündem belirleme yaklaşımı çerçevesinde yapılan çalışmalar
içinde oldukça önemli bir yer tutar.
Bu tür araştırmalar sayı bakımından pek çok olmakla birlikte, inceledikleri unsurlar ya
da ele aldıkları değişkenler bakımından büyük değişiklikler göstermektedirler. Bu
araştırmalarda ilk zamanlar, gündem belirlemenin yönünün medya gündeminden kamu
gündemine doğru olup olmadığı test edildi. Daha sonraki araştırmalarda ise gündem belirleme
etkisinin ortaya çıkmasında kitle iletişim aracının türünün, izleyicilerin bireysel farklılıklarının
vb. herhangi bir etkisi olup olmadığı sorgulandı. Seçim dönemlerinde yapılan bu araştırmalarda
asıl olarak kamu gündeminin nasıl belirlendiği sorgulanır. Başka bir deyişle, siyasi mesajların
medya gündeminden kamu gündemine ne ölçüde geçtiği, bu durumun seçmenlerin oy verme
davranışlarını nasıl etkileyeceği ya da etkilediği araştırılır.
Roberts, "Gündem Belirleme Yaklaşımıyla Oy Verme Davranışının Tahmini" adlı
araştırmasında kitle iletişim araçlarının yalnızca ne hakkında düşüneceğimizi değil, nasıl
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hareket edeceğimizi de etkilediğini ileri sürmüştür. Roberts, gündem belirlemeyi iki aşamalı bir
süreç olarak inceledi. Birinci aşamada, kitle iletişim araçları için önemli olan bir konu kamunun
zihnine aktarılıyor mu; ikinci aşamada ise kamu için önemli kılınan düşünceler davranışsal
sonuç veriyor mu sorularını yanıtlamaya çalıştı.
1990 yılında Teksas 'da yapılan valilik seçimleri sırasında gerçekleştirilen araştırma 238
kişiyi kapsadı. Seçmenlerle telefon görüşmeleri (panel) üç kez ve ayrı ayrı tarihlerde yapıldı.
Birinci panel görüşmesi seçim gününden bir hafta önce; ikincisi seçim gününden yaklaşık bir
hafta önce; üçüncüsü de seçimden hemen sonra gerçekleştirildi. İçerik analizine konu olan dört
televizyon kanalının yerel haber bültenleri ile adaylar tarafından verilen siyasal reklamları
birinci panel görüşmesinden üç hafta önceden itibaren incelendi.
Araştırmada yer alan 238 seçmenin herbiri kişisel özellikleri ve kitle iletişim araçlarını
kullanma özellikleri (ne kadar süre, ne tür programlar izledikleri gibi) bakımından tanımlandı.
İlk iki panel çalışmasında izleyicilere "Teksas’ın bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorun
nedir?" sorusu soruldu. Panel görüşmelerinde izleyicilerin sırasıyla eğitim, ekonomi, suç,
uyuşturucu kullanımı ve çevre konularıyla ilgilendikleri tespit edildi. Üçüncü panel
çalışmasında ise (seçimlerden hemen sonra yapıldı) kimin hangi adaya oy verdiği öğrenildi.
Araştırma bulguları şu sonuçları ortaya koymuştur:
l- Siyasal reklamlar da sorunların önemliliğini kamunun zihnine aktarmada gündem
belirleme işlevine sahiptir.
2- Seçmen grupları belirli konularla ilgilenme düzeylerine göre teşhis edilebilirler.
3- Daha da önemlisi, kitle iletişim araçları izleyicilere sadece ne hakkında
düşüneceklerini değil, bu düşünceleri göz önüne alarak nasıl davranışlarda bulunacaklarını da
söylemekteydi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamunun kanaatlerinin biçimlenmesinde medyanın temel rolünün,
etkisinin ne olduğuna dönük araştırmaları öğrendik. Bu araştırmaların ilk kaynağı kuramın
sahibi olarak anılan iki ismin gerçekleştirdiği araştırmaları öğrendik. Bu iki isim McCombs ve
Shaw’dır. Bu isimlerin dışında bu tezin kuramsal açılımını bir başka ülkede, Almanya’da
açımlayan Brosius ve Kepplinger’dir. Özellikle seçmen üzerinde yoğunlaşan araştırmalar,
medyanın asıl itibariyle seçmenin hem politik kararı hem de politik kanaatleri üzerinde
yoğunlaşmıştır. Bu sürecin temel etkileyeni ya da etkisiz elemanı olarak da medya
sorgulanmıştır. Tüm bunlar bu bölümde analiz edilmiş ve bir kazanım olarak kayda alınmıştır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1- Zucker, doğrudan öğrenilenler olarak; hayat pahalılığı,
işsizlik ve suç konularını, doğrudan öğrenilmeyenler olarak
da; çevre kirliliği, uyuşturucu kullanımı ve enerji krizi
konularını ele almıştır.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

2- Haber eleyicilerin tiraj ve reyting kaygıları, medya
gündemini etkileyen temel unsurlardan biridir.
3-

Seçim

kampanyası

dönemlerinde

gerçekleştirilen

araştırmalar, gündem belirleme yaklaşımı çerçevesinde
yapılan çalışmalar içinde oldukça önemli bir yer tutar.
4- 1990 yılında Teksas'da yapılan valilik seçimleri sırasında
gerçekleştirilen araştırma hem içerik analizi, hem de ankete
dayanmaktadır.
5- Siyasal reklamlar, kamunun zihninin biçimlenmesinde
etkisi yoktur.

Cevaplar: 1D, 2D, 3D, 4Y, 5Y
1) McCombs ve Shaw’ın araştırmasını kısaca özetler misiniz?
2) Brosius ve Kepplinger’in araştırmasını kısaca özetler misiniz?
3) Zucker’in araştırmasını kısaca özetler misiniz?
4) Behr ve Iyengar’ın araştırmasını kısaca özetler misiniz?
5) Roberts’in araştırmasını kısaca özetler misiniz?
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14. ÇERÇEVELEME VE ÖNE ÇIKARMA
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Haberde çerçeveleme ne demektir?
2) Haberde öne çıkarma ne demektir?
3) Haber oluşumunda medya çalışanlarının oto-sansür uygumaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Çerçeveleme ve öne
çıkarma nedir?

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Haberlerin oluşum
sürecinde haberde
çerçeveleme ve öne
çıkarmanın nasıl yapıldığı
öğrenilecek.

Haberlere ilişkin yapılacak olan
analizlerle, haberlerde
çerçeveleme ve öne çıkarmanın
tespitiyle…
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Anahtar Kavramlar


Haber



Çerçeveleme



Öne Çıkarma
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Giriş
Haberlerin oluşumunda hiç kuşkusuz muhabir, editör, haber müdürleri denetsel işlevlere
sahiptirler. Bilinen geleneksel yöntemiyle “sabah toplantıları” o günün gazetesinin ya da
televizyonunda ya da radyosunda yer alacak konuların saptaması yapılır. Bu karar aşamasında
kuşkusuz etkili olanlardan bir tanesi, kamunun ilgisi ve konsantrasyonudur. Ancak bunun da
ötesinde daha önceki konularda da vurgulandığı gibi medyanın “ekonomi politiği” üzerinde
durmak gerekir. Medyanın iyelik yapısı, ekonomik ilişkileri, ekonomik girişimciliği haber
seçiminde, haberin biçimlendirilmesinde, konumlandırılmasında etkileyen olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, bir özne olarak, “haber eleyiciler”, muhabirler,
editörler kendi kişisel nitelikleriyle, özellikleriyle ve de kararlarıyla birer aktördür. Bu
eylemliğin karşısındaki sonuçlar da; “çerçeveleme” ve “öne çıkarma” olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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13. ÇERÇEVELEME VE ÖNE ÇIKARMA
Gündem belirlemeden söz ederken bu sürecin izleyici cephesinden nasıl işlediğinin de
incelenmesinde yarar görülmektedir, Çünkü insanlar kitle iletişim araçlarında yer alan bir
haberi ya da mesajı alırken veya izlerken haberin içinde yer aldığı çevresel koşulları görmezden
gelemezler. Ayrıca, kitle iletişim araçlarında yer alan haberin sadece ne söylediği değil, nasıl
söylediği veya nasıl sunulduğu da izleyici açısından son derece önemlidir. Bu nedenle burada
gündem belirleme ile ilgili algısal süreçlere de değinmek gerekir.
Bireysel düzeyde gündem belirleme süreciyle ilgili olan algısal süreçlerin başlıcaları
arasında çerçeveleme (framing) ve öne çıkarma (priming) kavramları gelir. Bu kavramlar
üzerinde Iyengar ve diğerlerinin yaptığı çalışmalar büyük bir öneme sahiptir. Kosicki ise
çerçeveleme ve öne çıkarma kavramlarının pek çok kimse tarafından sanıldığı gibi gündem
belirlemenin uzantıları olmadığını ileri sürmektedir. Ona göre bu kavramlar bilişsel (cognitive)
bakış açısından geldiler ve gündem belirleme tarafından öngörülmeyen yönlere doğru
gitmektedirler. Ancak yine de gündem belirleme sürecini gerektiği gibi kavrayabilmek için kitle
iletişim araçlarının izleyiciler üzerindeki çerçeveleme ve öne çıkarına etkilerini incelemek
yararlı olacaktır.

14.1. Çerçeveleme
İnsanlar her hangi bir sorun hakkında karar alırken, yargılarını formüle ederken veya
düşüncelerini ifade ederken çevresel unsurlara karşı çok duyarlıdırlar. Örneğin, bir sorunla
ilgilenildiğinde kaçınılmaz olarak o sorunu çerçeveleyen diğer bazı sorunlar ya da unsurlar da
dikkate alınmak durumunda kalınır. Bu anlamda, her sorun farklı çerçeveler içindedir: Her
sorunu çerçeveleyen farklı olaylar ve unsurlar vardır. Söz konusu bu olay ve unsurlar, insanların
belirli bir sorun hakkında alacakları kararları önemli ölçüde etkilerler.
Linsky bir sorunun gelişimini beş aşamada ele almıştır:
I- Sorun belirleme
2- Çözüm formülasyonu.
3- Benimsenen politika veya yol.
4- Uygulama.
5- Değerlendirme
Bu bilim adamına göre, kitle iletişim araçları bir sorun ile ilgili olarak ilk iki aşamada
daha etkilidir. Hall ve diğerleri de bir sorunun başlıca tanımlayanlarının kitle iletişim araçlarının
tercihleri olduğunu ileri sürmüşlerdir:
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"Asıl tanımlama, sorunun ne olduğunu çerçeveleyerek sonradan gelecek tüm
tartışmalara sınır koyar. Başlangıçta yer alan bu çerçeve, sonradan gelen katkılar için
tartışınayla 'ilgili' ya da 'ilgisiz' diye adlandırma yapmak için bir ölçüt sağlar."
Hall ve arkadaşları kitle iletişim araçlarını asıl sorun tanımlayıcılar olarak değil, sosyal
ve ekonomik konumları nedeniyle güce sahip olanların sorun tanımlarını gösteren kurumlar
olarak görmüşlerdir.
Çerçeveleme (framing) kavramı, Goffman'ın (1974) çalışmalarına çok şey borçludur.
Ona göre çerçeveler, bireylerin olayları ve bilgileri "belirleme, algılama, teşhis etme ve
adlandırmasına" olanak sağlayan araçlardır. Goffrnan, çerçeveleme üzerine şu görüşleri ileri
sürmüştür:
"Bazı çerçeveler, varlıkların, önermelerin ve kuralların bir sistemi olarak açık
seçiktir: diğer büyük bir kısmı ise bir yaklaşımın veya bakış açısının bilgisini
sağlamada yetersizdir. Bununla birlikte, yapılandırma düzeyi ne olursa olsun her
çerçeve kullanıcılarına, çerçevenin sınırları içinde tanımlanan görünüşte (gerçekte
olmayan) sınırsız sayıdaki somut olayların belirlenmesi, kavranması adlandırılması için
olanaklar verir.”
Çerçeveleme kavramı için çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Burada yer verilecek
tanımların her biri, çerçeveleme kavramının ayrı bir yönüne dikkati çekmektedir.
Çerçeveleme, olayları sınıflandırmaya, yorumlamaya ve kısa sürede anlamaya yardım
eder. En genel anlamda çerçeveleme kavramı, bir durumdaki, bir değer yargısının
sunulmasındaki veya problemlerin seçilmesindeki kurnazca yapılan değişikliklere işaret eder.
Çerçeveleme etkisi ise sözü edilen değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan düşünce değişiklikleri
sonucu meydana gelir.
Siyaset bilimciler, çevresel sorunların ve unsurların belirli bir sorun (çerçevelenmiş bir
sorun) üzerine etkisi yerine daha çok anket formunda yer alan bir soruyu oluşturan sözcüklerin
dizimi ve seçimi ile ilgilendiler. Bunun başlıca nedeni, anket sorularındaki sözcük dizimlerinin
yanıt verenler üzerindeki olası etkilerinin daha somut bir şekilde ortaya konulabilmesi olabilir.
Bu araştırmalara göre anket sorularının sözcük dizimindeki ve biçimindeki "sıkıntı" vermeyen
değişiklikler, ankete yanıt verenlerin düşüncelerinde önemli farklılıkların ortaya çıkmasına yol
açabilir. Örneğin, hükümet yardımının daha cömertçe yapılması doğrultusunda ankete yanıt
verenlerin sayısı, yardımı alacak olanlar "ihtiyaç sahibi" diye değil de "yoksul insanlar" olarak
belirtildiğinde, önemli ölçüde artar.
Sonuç olarak, bugüne kadar çerçeveleme konusunda yapılan araştırmaların çok önemli
bir kısmı anket formlarındaki sözcük dizimleriyle ilgilidir. Araştırmacılar söz konusu
çalışmalarında aynı şeyi ifade eden fakat farklı sözcük dizimleriyle yazılmış anket sorularının,
izleyicilerin verdikleri yanıtları önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymuşlardır.
Haber çerçevesi, bir olayla ya da sorunla ilgili haberi anlamlı hale getirmek için
oluşturulan: haberde nelerin içerileceğini, nelerin dışarıda bırakılacağını belirleyen genel
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bağlamdır. Bir sorunun ifade ediliş biçimi, yanıt olarak bildiriler düşünceyi önemli bir şekilde
etkiliyorsa, televizyon haberlerinin değişik sunuluş biçimleri de izleyicilerin siyasal
tercihlerinde benzer değişikliklere yol açabilir. Televizyonda yer alan haber çerçevelerinin
incelenmesi asıl olarak iki noktaya dikkati çekmektedir.
1- Haber üretimi süreci.
2- Haberlerin sunuluş formatı.
Todd Gitlin (1980) CBS televizyonunun 1960’lardaki önemli öğrenci hareketlerini nasıl
basitleştirdiğini inceleyerek kitle iletişimi araştırmalarına "çerçeveleme" kavramını
kazandırmıştır. Haber bültenlerini hazırlayanlar sosyal bir hareketi verirken pek çok alternatif
çerçeveleme stratejileri seçebilirler. Haber, sosyal sorunun kapsamını anlatabilir. Sorunla baş
edebilmek için ileri sürülen alternatif önerileri eleştirebilir ya da hükümetin sorunun üstesinden
gelebilmek için yaptığı çalışmalar üzerine yoğunlaşabilir. Haber üretimi incelemeleri, belirli
sorunların nasıl çerçevelendiğinin ve kamuya sunulduğunun anlaşılmasında anahtar bir konuma
sahiptir. Bu nedenle, söz konusu çalışmaların kamu gündeminde yer alan konuların
incelenmesinde hayati bir önemi vardır. Sorunların zaman içinde nasıl geliştiğinin ve ortaya
çıktığının bilinmesi büyük bir öneme sahiptir. Bugün biz süreci tüm olarak değil kısım kısım
bilmekteyiz. Gazetecilerin kendi çalışma biçimleri, sahip oldukları kişisel değerleri ve uymaları
gereken işyeri kuralları nedeniyle sadece gerçekliği yansıtmadığı; ele aldıkları haber
hammaddesinden aktif bir şekilde haber yaptıkları görüş açısından başlayarak sorunların nasıl
çerçevelendiğini anlamaya başlayabiliriz.
Tüm televizyon haberleri sunuluş formatına göre "olaysal" (episodic) veya "konusal"
(thematic) olarak sınıflandırılabilir. Tek tek olayları anlatan (episodik) haber çerçevesi, belirli
bir durumun incelenmesi veya belirli bir olaya yönelik haberin verilmesi biçiminde olur ve
(evsiz insanların kötü durumu, cinayet girişimi, bir yerin bombalanması gibi) kamu olaylarını
somut durumlar olarak anlatır.
Olaylara düşünsel boyutu da katarak anlatan (tematik) haber çerçevesi ise kamuyu
ilgilendiren sorunları daha genel ve soyut bağlama yerleştirir. Bu tür haber çerçevesinin "eşlik
etme" veya "arka plandan izleme" şeklinde verdiği haberler, genel sonuçlara ve durumlara
yöneliktir. Hükümetin sosyal yardım harcamalarındaki değişiklikler, terörist faaliyetlere giren
grupların sosyal ve siyasal eleştirileri gibi haberler konulu haberlere örnek olarak gösterilebilir.
Olaylarla ve konularla ilgili çerçeveleme arasındaki asıl farklılık şudur: Tek tek olaylarla ilgili
çerçevelemeler, konuları göstererek anlatan somut tanımlamalardır. Olaylara düşünsel boyutu
da katarak anlatan konu ağırlıklı çerçevelemeler ise müşterek veya genel kanıtlar sunar. Başka
bir anlatımla, tek tek olayları anlatan haberler "iyi resimler" kullanırken, olaylara düşünsel
boyutu da katarak anlatan konu ağırlıklı haberler "düşünen beyinlere" önem verir. Pratikte ise
pek az haber tamamen olaylarla ya da konularla ilgilidir. Ancak, haber öykülerinin büyük
çoğunluğunda bu çerçeveleme türlerinden biri daha belirgin durumdadır.
Televizyon haberciliği belirli ticari kaygılar ve iyi tanımlanmış gazetecilik kuralları
altında zamana karşı yürütülen bir yarıştır. Tek tek olayları anlatan haberler görüntü eşliğinde
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kolayca verilebilir. Ancak, olaylara düşünsel boyutu da katarak anlatan haberlerle ilgili
destekleyici malzemenin hazırlanması daha uzun sürebilir. Ayrıca, bu malzemenin
tarafsızlığının sağlanması için daha derin yorumsal incelemelere gereksinim vardır. Üstelik,
haber değeri olduğu varsayılan tüm konular hakkında düşünsel boyutu da katarak anlatan
destekleyici malzeme sunmak zaman sınırlılıkları nedeniyle her zaman mümkün değildir.
Medya çerçevelemesi üzerine çalışan bilim adamları asıl olarak haber içeriği örneklerini
tanımlamakla ilgilenmişler ve olaya ağırlıklı haber talebine yol açan televizyon yayıncılığı
işinin ekonomik, kurumsal ve diğer özelliklerini ortaya çıkarmışlardır. Ancak söz konusu
araştırmaların büyük bir çoğunluğu, alternatif haber çerçevelerinin izleyici bireylerin siyasal
tercihleri üzerine ne gibi etkileri olduğunu araştırmamıştır.

14.2. Öne Çıkarma
İnsanların düşünme kapasiteleri içinde yaşadıkları çevrenin karmaşıklığı ile
karşılaştırıldığında çok düşüktür. Gerçekten de çevremizde her an sayısız denecek kadar çok
olay cereyan etmektedir. Bunların her birine dikkat etmek, onlar hakkında düşünmek ve bazı
çıkarımlarda bulunmak birey için olanaksızdır. Bireyin dikkati bu nedenle seçici olmak
zorundadır. Bu temel sınırlılık nedeniyle diğerleri hakkında oluşturduğumuz izlenimler, önemli
gördüğümüz az sayıdaki konular etrafında biçimlendirilmek durumundadır. 114 Zaten günlük
yaşantıda da gözlemlendiği gibi insanlar sadece belirli olayların belirli özelliklerine dikkat
etmektedirler.
Bireylerin mevcut verileri en iyi şekilde kullanacak kapasitede olmadıkları ortadadır.
Daha açık bir deyişle, insanlar çevrelerinde olup bitenlerin tüm bilgisine sahip değillerdir.
Üstelik sahip oldukları bilginin tümünü de istedikleri an kullanamazlar. Ancak, karmaşıklıkla
ve belirsizlikle karşılaştıklarında da "yeterince iyi" çözümler ve "yeterince iyi" eylem yolları
bularak kendilerini rahatlatmak zorunluluğu duyarlar.
Öne çıkarma (prirning), sosyal olayları değerlendirirken bireylerin bildikleri her şeyi
göz önünde bulundurmadıklarını varsayar. Hatta bu yönde gayret gösterseler dahi bireylerin
bildikleri her şeyi değerlendirmeleri pek mümkün değildir. Böyle durumlarda bireyler
ezberlerinde kalan ve akıllarına hemen geliveren olaylarla sahip oldukları bilgilerini
değerlendirirler. Kitle iletişim araçları, öne çıkarma ile olayların bazı yanlarını görmezden
gelirken diğer bazı yanlarını ön plana çıkararak, hangi siyasal yargıların ve tercihlerin
yapılacağını belirlerler. Kitle iletişim araçları, izleyicilerin zihninde nelerin canlanacağını
belirleyen en güçlü araçlardır.
Iyengar'a göre televizyon haberleri, akla hemen nelerin geleceğini ve unutulan veya
görmezden gelinen şeyleri belirlemede güçlü etkilere sahip olabilir. Öne çıkarma etkisi
vasıtasıyla televizyon haberleri, diğerleri pahasına sosyal yaşamın bazı yanlarına dikkati
çekerek insanları önce siyasal yargılara ulaştırır; daha sonra da siyasal tercihlerde bulunmalarını
sağlayabilir.
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Iyengar ve Simon'a göre öne çıkarma, belirli sorunlara ilişkin siyasal yargılara varmada
haber içeriğinin etkisine ve izleyicilerin siyasal değerlendirmeler yapmakta kullandığı
ölçütlerdeki değişikliklere işaret eder. Başka bir deyişle öne çıkarına, kitle iletişim araçlarının
bazı sorunlara dikkati çekerek (bu arada diğerlerini görmezden gelerek) hükümetlerin,
politikaların ve siyasal adayların değerlendirileceği kriterleri belirleme gücüne işaret eder.
Adaylar seçilebilmek için kamu tarafından tanınmaya gereksinim duyarlar. Bunun etkili
yollarından biri de haber bültenlerine girebilmektedir. Adaylar bu yolla seçmenlerin tercihlerini
kendi avantajlarına olacak şekilde etkileyebileceklerini umut ederler.
Öne çıkarına kavramının da işaret ettiği gibi bireyler hükümeti, başbakanı, izlenen bir
politikanın veya siyasal bir adayın performansını değerlendirmede, bir dizi ölçülere sahiptirler.
Bana göre örneğin, bireyler bir başbakanın konumunu değerlendirirken çeşitli konulardan
(terör, ekonomi gibi) etkilenebilir. Şayet söz konusu terör ve ekonomi gibi olaylar başbakana
avantaj sağlıyorsa ve başbakan kitle iletişim araçlarının bu gücünden yararlanmak istiyorsa kitle
iletişim araçları, bu olaylarla meşgul olmalıdır. Terör ve ekonomik sorunlarla mücadele
edildiğini gören (ya da bu izlenimi edinen) izleyiciler böylece başbakanı terörle mücadele eden
ve ekonomik sorunları çözme yolunda bir lider olarak değerlendirebilir.
Seçmenler veya izleyiciler bir siyasal lideri değerlendirirken çeşitli unsurları da göz
önünde bulundururlar. Bunlar arasında liderin temsil ettiği siyasal parti, desteklediği ve karşı
çıktığı politikalar, neden olduğu başarılar veya başarısızlıklar, yeterlilik ve tutarlılık anlamında
nasıl bir görünümü olduğu, nasıl bir ırksal, dinsel, sınıfsal ve etnik grubu temsil ettiği veya karşı
olduğu, ne tür genel değerleri kucaklar göründüğü gibi özellikler sayılabilir.
Iyengar'a göre televizyon haberleri, siyasal bir liderin görevleri ile karakterinin güçlü ve
zayıf yanlarını değerlendirmek için kamunun ölçütlerini veya standartlarını biçimlendirir.
Aynen gündem belirleme etkisinde olduğu gibi kitle iletişim araçlarının öne çıkarma etkisi de
sınırlı siyaset bilgisine sahip insanları daha çok etkiler. Bu kişiler daha düşük eğitim seviyesine
sahiptir, partizan değillerdir ve siyasetle ilgilenmezler.
Öne çıkarma, gündem belirleme gibi yalnızca mesaja değil izleyiciye de bağlıdır.
Gündem belirleme etkisi siyasete ilgisi az olan izleyiciler arasında en yüksek düzeydedir. Buna
karşın, televizyon haberlerinin öne çıkarma etkisi, siyasete ilgi duyan insanları da siyasete ilgi
duymayanlar kadar etkiler. Siyasete duyulan ilgi gündem belirlemeye karşı koyabilmek için
dayanak sağlar, fakat öne çıkarmaya karşı koruma sağlamaz. Bu zıtlık, öne çıkarmanın gündem
belirlemeye oranla daha zor ortaya konabilen doğasını yansıtır. Etkili bir gündem belirleme için
televizyon haberlerinin sadece izleyicinin dikkatine kumanda etmesi yeterli iken, öne çıkarma
ikinci bir aşamaya gereksinim duyar. İzleyiciler yalnızca belirli bir soruna odaklanmamalıdır;
üstelik sorunun siyasal lideri değerlendirmek anlamında verdiği ipuçlarını da anlamalıdırlar.
Televizyon haberleri, açıkça ve kesin olarak insanların farklı ulusal sorunlara
yükledikleri öncelikleri ve siyasal liderlerini değerlendirirken veya adaylar arasında seçim
yaparken göz önünde bulundurdukları önceliklerini etkiler. Ancak, televizyonun kamu
gündemini belirleyebilme yeteneği ve izleyicilerin siyasal tercihlerini öne çıkarma ile etkileme
gücü tamamen sınırsız değildir. Televizyon, ne gerçekte olmayan bir sorun yaratabilir ne de
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gerçekte olan bir sorunu gizleyebilir. Televizyon haberleri ancak, her biri izleyicinin ilgisini
çekmek için yarışan haber öykülerinin öncelik sırasını değiştirebilir.
Başka bir deyişle kitle iletişim araçları izleyicilerin, hangi sorunun ülke için daha önemli
olduğu, hükümetin bu sorunları çözme doğrultusundaki çalışma temposunun yeterili olup
olmadığı ve siyasal liderin özelliklerini değerlendirirken başvuracakları ölçütleri veya
standartları biçimlendirir. Kitle iletişim araçlarının izleyicilerin siyasal önceliklerini
biçimlendirme gücü çok büyük olmakla birlikte sınırsız değildir. Çünkü kitle iletişim araçları
olmadık bir şekilde standartlar ve öncelikler yaratamazlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde haber oluşum sürecine yöneldik. Bu süreçte haber uygulamalarında
çerçeveleme ve öne çıkarma kavramlarını öğrendik. Bu noktada haber oluşum sürecinde
haberin sınırlarının belirlenmesi, çerçevelenmesi ve de kamunun dikkatinin tek noktaya
çekileceği bir uygulamadır: çerçeveleme. Bununla birlikte öne çıkarma da, reel anlamda, güncel
yaşam pratiğinde önemli olmasa da, medya aracılığıyla öne çıkarılan, önemli olarak konunun
sunulması da karşımıza “öne çıkarma” olarak çıkmaktadır. Tüm bunlar üzerinde yürütülen
çalışmalar ve değerlendirmeler üzerinde durulmuş ve ayrıntılarına bakılmıştır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1- Kosicki, çerçeveleme ve öne çıkarma kavramlarI gündem
belirlemenin uzantılarıdır.
2- Hall ve arkadaşlarına göre; kitle iletişim araçları, güce

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

sahip olanların sorun tanımlarını gösteren kurumlardır.
3- Iyengar'a göre televizyon; haberleri sosyal yaşamın bazı
yanlarına dikkati çekerek insanları önce siyasal yargılara
ulaştırır.
4- Çevremizde her an sayısız denecek kadar çok olay cereyan
etmektedir. Öne çıkarma bu olayların hepsini yansıtmayı
içerir.
5- Iyengar'a göre televizyon haberleri, siyasal bir liderin
görevleri ile karakterinin güçlü ve zayıf yanlarını
değerlendirmek için kamunun ölçütlerini veya standartlarını
biçimlendirir

Cevaplar: 1Y, 2D, 3D, 4Y, 5D
1) Haberde çerçeveleme ne demektir?
2) Haberde öne çıkarma kavramı nedir?
3) Çerçeveleme ve öne çıkarma “gündem belirleme kuramı” kapsamında nasıl
değerlendirilmelidir?
4) Çerçeveleme ve öne çıkarma konularında hangi istatistiki veriler yol göstericidir?
5) Gündem belirlemenin bir araç olarak “a politik” insanlardaki etkisinin çok daha
fazla olduğu yönündeki savın gerekçleri neler olabilir?
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